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Javorník - Paní Zima si ještě 
nenašla pořádně cestu ani na 
takzvaný horňácký ledovec –
Skipark Filipov. Přes svátky a 
zimní prázdniny školáků se v 
areálu neprovozovalo a až te-
prve v minulém týdnu začaly 
sloužit naplno natěšené ve-
řejnosti uměle zasněžené dvě 
sjezdovky: hlavní osvětlená 

trať v délce 500 metrů s pře-
výšením 85 metrů a dětská v 
délce 80 metrů s převýšením 
8 metrů. Jak dlouho vydrží 
umělý sníh na povrchu hory 
zůstává otázkou. Aktuální in-
formace o provozu najdete na: 
https://www.skiparkfilipov.cz/

(text: av, foto: jt) 

Nová ceNa 
23 Kč 

PředPlatitelé 
20 Kč

DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 
4. ÚNORA 

Děje se u vás něco 
zajímavého?

Napište nám na email:
nslovacko.redakce@gmail.com

Horňácký ledovec ve Filipově údolí se rozjel

INZERCE


Petrov - Bývalý šéf hodo-
nínské policie Petr Flašar a 
provozovatel petrovského 
přístaviště na Baťově kaná-
lu Michal Kalman založili v 
minulém roce akci Plavání v 
ledové vodě.
Za velkého zájmu diváků, 
příznivého lednového poča-
sí a vody „teplé“ tři stupně 
Celsia si přišlo zaplavat 48 
odvážlivců, z toho pět žen.  
Nejmladšímu místnímu bor-
ci Tiboru Kubíkovi bylo tepr-
ve deset let. Skoro polovina 
otužilců zavítalo v plavkách 
na Slovácko ze Slovenska. 
„Akce byla veřejností na-
vštívena ve větší míře než 
při premiéře, odhadem ko-
lem třístovky diváků. Hodně 
lidí přišlo po hrázi Baťáku 
ze Strážnice. Od nás plava-
li Petr Flašar, René Špírek, 
Karel Špírek, Eva Březovská, 
Vít Šebesta a Tibor Kubík,“ 
informovala NOVÉ SLOVÁC-
KO petrovská starostka Eva 
Mlýnková s tím, že do ledové 
vody by určitě nevlezla, pro-
tože má ráda teplo.       
 „K otužování jsem se dostala 
teprve nedávno přes strejdu 
a kamarády z Petrova. Popr-
vé jsem se do Baťova kaná-
lu ponořila teprve na konci 
listopadu, a to jen na nepa-
trnou chvilku. Potom jsem 
začala trénovat s místními 
"ledoborci". Doma se nijak 
neotužuji, žádné ledové spr-
chy, ani koupele. Ale musím 
říct, že jsem nebyla zatím ani 
nemocná, ani nachlazená a 
krásně tím člověk nastartuje 
den,“ dodala Eva Březovská, 
která patřila k početné sku-
pince aktivních petrovských 
otužilců.     

(av)

Skočili se Zchladit do Baťáku

Na snímku je početná skupina otužilců ze Slovenska. 

Jedna z domácích účastnic zimního plavání Eva Březovská. Otužilci nedočkavě postávají ve frontě na schůdky.

Odvážlivci při otočce na trase.                 Foto: František Mlýnek (4x)

KRIMI
Policisté hledají lupiče 
jízdního kola
STRANA 2

RECEPT
Zimní ořechový závin  
z tvarohového těsta
STRANA 3

ROZHOVOR
Ekonom Martin  
Neumann vypráví  
o běhání
STRANA 4

ZPRAVODAJSTVÍ
Zdenka 
Wasserbauerová 
zachraňuje životy už 
dvacet let
STRANA 5

ZPRAVODAJSTVÍ
Robky z Vrbky 
překvapily účastníky 
plesu
STRANA 6

ZPRAVODAJSTVÍ
Univerzita třetího věku 
v Kyjově
STRANA 8

SPORT
Futsalisté hodonínského 
Tanga dvakrát za sebou v 
lize bodovali!
STRANA 9

Stolní tenistky Hodonína 
nestačily na polského 
favorita
STRANA 10

KČT Vřesovice vybral 
na handicapované 
rekordní částku!
STRANA 11
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Navštěvujete v zimě společenské události jako plesy či košty?

NOVÉ SLOVÁCKO 
Čtrnáctideník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko. Vychází každé druhé úterý.  
Vydává: NS PRESS s.r.o., nám. Bartolomějské 48, 698 01 Veselí nad Moravou. 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR  
pod značkou MK ČR E19937 ISSN 1804-7203,  

REDAKCE: 695 01 HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 5, tel.: 606 057 815 
email: nslovacko.redakce@gmail.com

Připravil: Antonín Vrba

Radomír Čech, 
živnostník, 
Kyjov
Ples navštívím tak je-
denkrát a to doma v 
Kyjově. Na košty vín a 

pálenek chodím do Žeravic, Bukovan, Kos-
telce, Vlkoše, Domanína a Kyjova.

Tomáš Slovák, 
OSVČ, Veselí 
nad Moravou
Víceméně nenavštěvuji 
jen společenské udá-
losti v zimě. Jelikož 

jsem DJ a prosinec bývá pro mne extrémně 
náročný. Po novém roce se zúčastňuji napří-
klad jako účinkující na plese, nebo zase ně-
jaké soukromé akci. A když mám sem tam 
víkend volný, tak se raději věnuju manželce. 
Na košty nechodím.

Pavla Voldánová, 
na mateřské 
dovolené, 
Hodonín
Na ples tak jedenkrát 
za pět let. Letos vyne-

chám opět, ale vůbec mě to nemrzí. Top je 
košt pálenek a zelí v Mikulčicích a nesmím 
ani zapomenout na košt kysaného zelá v 
Blatničce. 

Jarmila Hrušková, 
exstarostka 
obce, Blatnička
Protože jsem spole-
čenský člověk, ráda si 
krátím dlouhé zimní 

večery návštěvou plesů, ale také různých 
koncertů a přednášek. V nejbližší době nás 
čeká v Blatničce košt kysaného zelá, tak se 
budu snažit od známých přivézt vzorky, ať 
je co hodnotit.

Jana Škvařilová, 
provozní 
restaurace, 
Brno
Celkově plesy ani košty 
moc nenavštěvuji. Na 

ples je potřeba správného partnera a na 
košt zase mít slinu. Raději si počkám na 
teplo a pak si ráda s rodinou zajdu na něja-
kou pěknou akci, kde hraje cimbálová mu-
zika a člověk si tam rád zatancuje i zazpívá.

František 
Mitrenga, 
policista ČR, 
Šardice
Těžká otázka. Na 
jedné akci můžeš být 

společensky unaven a na druhé společensky 
vyveden. Ale rádi navštěvujeme s milou ty-
hle akce a hlavně plesy.

Milena Večeřová, 
starobní 
důchodkyně, 
Strážnice
Podle času, dá se říct, 
že málo. Spíš pár plesů 

občas a nepravidelně s přáteli. Občas také 
navštívím Josefský košt vín ve Strážnici.

Josef Polášek, 
herec, Praha
Ano, navštěvujeme. 
Například na Moravu 
vážíme cestu pravidel-
ně do Brna na farní 

ples sv. Augustina na Kraví Hoře. Na Slovác-
ko zajíždíme každý rok do Hovoran na košt 
vína, který se tam koná 19. března. Máme 
tam rodinu a je to náš druhý domov. 

Kamila Profotová, 
účetní, 
Vacenovice
Bohužel máme malé 
děti, tak od nich ne-
radi odcházíme. Ale 

od loňského roku se snažíme alespoň je-
den ples navštívit a to domácí ples spor-
tovců. Jelikož jsme vinaři, tak na košty vín 
moc nechodíme. Přesto ve Vacenovicích a v 
Dubňanech jdeme.  

Jiří Kovář, učitel 
ZUŠ, Veselí nad 
Moravou
Na společenské udá-
losti jako jsou plesy a 
jim podobné chodím 

jenom výjimečně, a to jen v případě, kdy 
mě na tyto akce někdo přemluví, neboť 
nejsem moc dobrý tanečník. Jiné akce, jako 
jsou například košty vína či podobně na-
vštěvuji jenom tehdy, jsou-li součástí další 
akce, jako je „křest“ knihy, CD, popřípadě 
vernisáž.

Hana Náhlíková, 
vedoucí 
maloobchodu, 
Hroznová Lhota
Ano, jelikož zpívám, 
tak většinu plesové 

sezony trávím na plesech s muzikou a není 
jich zrovna málo. Když je náhodou volný 
termín, tak se ho většinou snažíme nějak 
využít s manželem a rodinou.

Daniel Novotný, 
student v oboru 
gastronomie-
-kuchař, Velká 
nad Veličkou
Teď kvůli nabitému 

školnímu plánu na většině plesů chybím, ale 
uplynulý pátek jsem byl na školním plese v 
Javorníku. 

Vítězslav 
Neduchal, 
student, 
Milotice
Tento rok půjdu poprvé 
na pár plesů, které se 

konají u nás v obci. Především mě láká spo-
lečenský ples, který pořádá obec se základ-
ní školou a hasičský ples. Již druhým rokem 
se zúčastním koštu vína, který se bude ko-
nat v neděli před Velikonocemi. Dále tento 
rok půjdu na první košt archivních vín, který 
se bude konat 1. února v kulturním domě 
v Miloticích. Moc se na tuhle akci těším, 
protože to bude taková malá degustační 
ochutnávka.

Veselí nad Moravou – Dva-
cetiletého řidiče za volantem 
Nissanu kontrolovali nedáv-
no veselští policisté. „Ten 
při kontrole nepředložil ři-
dičský průkaz, a ani nemohl. 
Přišel o něj totiž za předcho-
zí jízdy pod vlivem alkoholu. 

Správní orgán mu za to udě-
lil finanční sankci a zákaz ří-
zení motorových vozidel na 
dobu 18 měsíců. Ani to ho od 
dalšího ježdění neodradilo a 
sedl za volant znovu. A tak 
dalším jízdám zabránili poli-
cisté,“ sdělil mluvčí hodonín-

ských policistů Petr Zámeč-
ník. Mladíkovo auto se pak 
rozhodli zajistit a proti řidiči 
zahájili úkony trestního říze-
ní pro podezření z trestného 
činu Maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí. „Zároveň bu-
deme soudu podávat návrh 

na propadnutí zajištěného 
vozidla, které použil ke spá-
chání trestného činu. Soud 
mu může uložit trest odně-
tí svobody až na dva roky a 
také může na dobro přijít o 
své vozidlo,“ dodal Zámeč-
ník. 

Hodonínsko – Hned něko-
lik případů, kdy zatím ne-
známí pachatelé vnikli do 
rodinných domů, na soukro-
mé pozemky a také pokus 
o vloupání do domu řeší v 
těchto dnech kyjovští poli-
cisté. Všechny mají stejného 
jmenovatele - úmysl vlou-
pání nebo krádeží různých 
věcí. Neznámý pachatel se 

například před několika dny 
dostal na oplocený soukro-
mý pozemek u rodinného 
domu v Archlebově. „Zlo-
děj vstoupil také do domu, 
odkud ukradl horské jízdní 
kolo v hodnotě 15tisíc korun 
a poté z místa zmizel. V Kyjo-
vě v ulici Karla Čapka se také 
někdo pokusil vloupat do ro-
dinného domu. Po překonání 

oplocení pozemku se pacha-
tel dostal až k domu a pokou-
šel se vypáčit dveře. Nako-
nec nebyl úspěšný, do domu 
se nedostal a místo opustil,“ 
popsal hodonínský policej-
ní mluvčí Petr Zámečník. 
Podobný případ řeší podle 
něho policisté také ve Vlko-
ši. „Neznámý pachatel se tam 
dostal na zahradu rodinného 

domu a vnikl do skladovací 
místnosti, odkud odcizil ná-
řadí v celkové hodnotě 10 
tisíc korun,“ doplnil Zámeč-
ník. Všemi případy se poli-
cisté intenzivně zabývají a po 
možných pachatelích pátrají. 
V případě dopadení jim hro-
zí obvinění z trestných činů 
Krádež a Porušování domov-
ní svobody.                        (Rh)

Dolní Bojanovice - Hodo-
nínští policisté prošetřují 
případ pánského jízdního 
kola, které někdo ukradl ze 
stojanu před školou v Dol-
ních Bojanovicích a odjel 
na něm. Zlodějův příchod a 
také odjezd na ukradeném 
kole ovšem k jeho smůle 

zachytila bezpečnostní ka-
mera. Policisté teď pátrají 
po jeho totožnosti a žádají 
o spolupráci i veřejnost. Po-
kud někdo muže na fotogra-
fii pozná, policisté přijmou 
jakékoliv poznatky o jeho 
identitě na telefonu 974 633 
470 nebo na lince 158. 

Kyjov – Alkoholové opoje-
ní stálo za potyčkou dvou 
mladíků v jednom z kyjov-
ských barů, ke které byla 

na žádost Policie ČR přivo-
lána v polovině ledna v půl 
páté ráno hlídka městských 
strážníků. „Na místě byla 

situace následně uklidně-
na a všichni přítomní byli 
posléze předáni do rukou 
Policie ČR, která bude celou 

věc dále šetřit. K žádnému 
zranění při této potyčce na-
štěstí nedošlo,“ uvedli kyjo-
vští strážnici. 

Hodonín – Radní přitom 
požadují, aby Ředitelství 
vodních cest ČR pokračova-
lo právě s touto variantou 
umístění přístavu v projekč-
ních a přípravných pracích 
pro přístav v Hodoníně. „V 
posledních pěti letech vznik-
lo několik studií a variant 
umístění budoucího přísta-
vu na staré Moravě i mimo 
ni, včetně propojení s pla-
vební komorou, která má vy-
rovnávat přibližně metrový 
rozdíl hladin současné i sta-
ré Moravy. Proti některým 
variantám umístění přístavu 
se v minulosti postavila část 
veřejnosti, především kvůli 
blízkosti obytné zástavby,“ 
uvedl mluvčí hodonínské 
radnice Josef Horníček. Vari-
anta přístavu U Jezu na hra-
ně Očovských luk a lesa se 
zdá jako nejvhodnější právě 
proto, že návrh zohledňuje 
větší vzdálenost od obytných 
domů stejně jako potenciál 
rozvoje přístavu.  Přístav s 
kapacitou 80 plavidel by měl 
být na hlavní tok řeky Mora-

vy napojený vybudovaným 
plavebním kanálem. Ten by 
měly chránit protipovodňo-
vá vrata. „V další fázi příprav 
budou následovat biologické 
průzkumy území a dopra-
cování záměru pro proces 
posuzování vlivů na život-
ní prostředí,“ doplnil Dali-

bor Novák z odboru rozvoje 
města. 
O vybudování rekreačního 
přístavu se v Hodoníně mlu-
ví přibližně devět let. „Za tu 
dobu vzniklo několik studií, 
posudků a uskutečnila se 
řada jednání. Jejich intenzita 
nabývá na síle zejména v po-

sledních dvou letech v sou-
vislosti s plánovaným napo-
jením Baťova kanálu na řeku 
Moravu u Rohatce. To má být 
hotovo do roku 2023 a malá 
plavidla se pak z Baťova ka-
nálu dostanou až k Hodoní-
nu,“ dodal ještě mluvčí hodo-
nínské radnice.                 (Rh)

Dvacetiletý mladík přišel kvůli pití o řidičák. Jezdil i přes zákaz, až přišel o auto

Zloději se pokusili vykrást několik rodinných domů. 
Z jednoho zmizelo kolo, z druhého nářadí

Policisté hledají 
neznámého „cyklistu“, 
který odjel na cizím kole 

Strážníci klidnili nad ránem potyčku mladíků v kyjovském baru

Na hodonínskÝch Očovských loukách by 
mohl vzniknout novÝ rekreační přístav 


Až 80 plavidel by mohlo v 
budoucnu kotvit v novém 
rekreačním přístavu, kte-

rý by měl vzniknout na 
pomezí Očovských luk a 
lesa v jedné z okrajových 

částí Hodonína. Variantu 
již doporučili také hodo-
nínští radní. Záměr vybu-

dovat v Hodoníně přístav 
trvá již 9 let.

Vizualizace projektu rekreačního přístavu.

Foto: Zdroj Policie ČR.
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Jestli vám letos zbyly z vánočního pečení rohlíčků, úlků či ořechových tla-
pek naloupané ořechy a nevíte, co s nimi, rozhodně vyzkoušejte recept na 
tento „zimní“ ořechový závin z tvarohového těsta. Naše babičky používaly 
ořechy v kuchyni často, ořešák měl totiž kdekdo v zahradě nebo tyto stromy 
plné zdraví hojně lemovaly polní cesty, silnice či políčka. Dnes je jich však 
poskrovnu, a tak se z „obyčejných“ vlašských ořechů stává poměrně drahá 
komodita. Jisté však je, že ořechy jsou napěchované zdraví prospěšnými lát-
kami, a tak by při pečení podle receptů našich babiček neměly chybět. Ob-
sahují totiž nejen vysoce kvalitní bílkoviny a nenasycené tuky, ale i minerální 
látky, vitamíny a stopové prvky. Včetně potřebného železa, takže pomáhají 
snižovat krevní tlak, mají protizánětlivé účinky, chrání před nemocemi srdce 
či zklidňují nervy. Vitamíny skupiny B, které právě vlašské ořechy obsahují, 
prospívají zase vlasům, nehtům či pokožce. Ořechové recepty jsou navíc 
chutné, a tedy i vděčné. Znáte snad někoho, kdo by si k odpolední kávě 
nepochutnal na ořechovém závinu či šátečcích s ořechovou náplní? Receptů 
s ořechy je celá řada. Tento závin s tvarohem je ale také jednoduchý, rychlý 
a navíc tak vláčný, že si jej rozhodně zamilujete.
Na těsto: 
250 g polohrubé mouky
250 g Hery
250 g tvarohu
3 lžíce moučkového cukru
Sůl
Na ořechovou náplň: 
300 g ořechů
100 g másla
Cukr podle chuti
Rum na ovonění 
2 lžičky mleté skořice 
Mléko (podle hustoty, aby se náplň dala dobře rozetřít)
1 bílek na potření 
Postup:
Nejprve si ze všech tří základních surovin – mouky, tuku a tvarohu – smí-
chejte těsto. Osolte a přidejte moučkový cukr. Poté nechce alespoň 30 minut 
odpočívat. Po půl hodině těsto vyválejte na plát a potřete ořechovou náplní. 
Ořechy namelte najemno a smíchejte s rozpuštěným máslem, cukrem, ru-

mem podle chuti a mletou skořicí. Smotejte úhledný závin a potřete vaječ-
ným bílkem. Dejte péct do vyhřáté trouby na 170 st. Celsia. Po upečení závin 
potřete  rozpuštěným máslem s kapkou rumu a hodně pocukrujte. Těsto je 
křehké, podobné spíše listovému, nepřidávají se do něj žádná vejce. Pou-
žít jej můžete i na koláčky. Těsto jen vyválíte, vykrajujte kolečka o průměru 
4 cm a nahoru dejte jakoukoli hustější náplň, například tvarohovou nebo 
makovou. 

ZÁMECKÝ OŘECHOVÝ ŠTRÚDL
Tato varianta ořechového závinu je mimořádně chutná. Kromě ořechů může-
te do náplně použít i rozinky. 
Suroviny na těsto: 
375 g polohrubé mouky
1 lžíce moučkového cukru
13 g droždí
200 ml mléka
50 g másla
2 vejce
Na náplň:
150 g vlašských ořechů
100 g cukru
100 ml mléka
40 g rozinek
Postup: 
Nejprve si ohřejte deci mléka a rozdrobte do něj kvasnice. Přisypte cukr, 
lžíci mouky, rozmíchejte a nechte vzejít kvásek. Mezitím si do mísy odvažte 
mouku, přidejte žloutky, změklé máslo, zbytek mléka a vzešlý kvásek. Vy-
pracujte hladké těsto a vytvořte bochánek. Posypte moukou a nechte na 
vále pod utěrkou asi hodinu kynout, dokud těsto nezvětší dvojnásobně svůj 
objem. Zatímco bude kynout těsto, připravte si ořechovou náplň. Mléko s 
cukrem svařte a ořechy namelte. Přidejte spolu s rozinkami do horkého mlé-
ka a odstavte ze sporáku. Nechte vychladnout. Troubu předehřejte na 180 

°C. Vykynuté těsto rozválejte do obdélníku na výšku asi 2 cm. Poté plát po-
třete vychladlou ořechovou náplní a srolujte do závinu. Na pečícím papíru 
nechte ještě 15 minut kynout. Než závin vložíte do trouby, propíchejte ješ-
tě jemně vidličkou těsto, jinak by při pečení mohl prasknout. Závin potřete 
bílkem a dejte na 25 minut do trouby. Pečte do zlatova a na talíři posypte 
moučkovým cukrem. 

(Rh)

Poklady z babiččiny kuchyně





Zimní ořechový závin 
z tvarohového těsta

Tvarožná Lhota - Každoroč-
ní čištění vodní nádrže Lučiny 
spadá do povinností vlastníka 
objektu, kterým je obec Tva-
rožná Lhota. Nádrž má také 
svůj provozní řád, který stano-
vuje, kdy a jak čištění prová-
dět. Například kvůli množení 
obojživelníků jen do 8. března 
a pokud jsou teploty nad nulou. 
V minulých letech se tak delší 
dobu nenašla k čištění správná 
doba, protože po vánocích zača-
lo vždy mrznout a nízké teploty 
bývaly až do konce února.
Než se nádrž vypustí trvá ko-
lem týdne. Po poklesu vody se 
rybáři postarají o odchyt pří-
padných ryb a technika odklí-
zí nánosy bláta z betonových 

ploch. „Bez pomoci jednotek 
SDH z Blatnice, Veselí nad Mo-
ravou, Kozojídek a Lipova by to 
nešlo. Pomáhá taky sousední 
obec Radějov, které lidé Luči-
nu často přisuzují. Po vyčištění 
se zde pokaždé objeví spousta 
lidí, kteří hledají na dně nádrže 
nějaké zajímavé nálezy. Kro-
mě raků jsme ale letos nic ne-
našli. Pro milovníky zdravého 
prostředí je rak nejcennějším 
důkazem o čistotě zdejší vody,“ 
sděluje Novému Slovácku se 
spokojeností starostka Tvarož-
né Lhoty, Martina Bílová.
Martina Bílová, starostka Tva-
rožné Lhoty.
Tvarožná Lhota věnuje Lučině 
a její údržbě spoustu času a 

finančních prostředků.  „Uklí-
zení odpadků, sečení trávy a 
péče o kvalitu vody stojí ne-
malé prostředky a k tomu in-
vestujeme do nových tras pro 
pěší i cyklisty. Náklady nás v 

letošním roce donutily zvýšit 
ceny parkovného i vstupu na 
rozhlednu, aby alespoň zlom-
kem pokryly naše výdaje,“ do-
plňuje starostka Bílová.                                        

(av)

Dubňany – Asi bychom těžko 
hledali někoho, kdo by si oblí-
bil  návštěvy u zubaře, přesto 
je po nich sháňka. Stomatologů 
je v celé České republice, vy-
jma velkých měst, nedostatek. 
V Dubňanech dosud připadal  
na 6 500 obyvatel jeden zubní 
lékař, a to v důchodovém věku. 
„Mám rád jižní Moravu a vzhle-
dem k nabídce města Dubňany 
na pronájem prostor k provozo-
vání ordinace jsme se rozhodli 
otevřít svojí praxi právě zde,“ 
říká  lékař  Karel Král. 
Moderní ambulance Král DENT 
s.r.o. v budově zdravotního stře-
diska  nabízí stomatochirurgii, 
dentální hygienu i praktické 
zubní lékařství. Po vyplnění 
elektronického zdravotního do-
tazníku vás zubní lékař  sezná-
mí s tím, jak bude zákrok pro-
bíhat. „Podání relevantních 
informací pacienta většinou 
uklidňuje, snižuje tenzi a obavy 
ze zákroku. Po výkonu dostane 

klient poučení o pooperační 
péči,“ sděluje Král. Mezi nejčas-
tější výkony patří extrakce (vy-
tržení) zubů, obvykle osmiček 
(tzv. zubů moudrosti), odstra-
nění různých útvarů z dutiny 
ústní a zubní implantologie 
(chirurgické zavedení náhražky 
ztraceného vlastního zubu do 
čelistní kosti). „Poměrně často 
jsou k nám také odesíláni paci-
enti k provedení chirurgického 
výkonu za použití tzv. analgose-
dace. Jde o bezpečnou aneste-
ziologickou techniku, při které 
je u pacienta navozen klid, člo-
věk neprožívá stres,“ přibližuje 
lékař.
Král po absolvování oboru na 
Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové v roce 
2016  nastoupil na oddělení 
Ústní, čelistní a obličejové chi-
rurgie Stomatologické kliniky 
Fakultní nemocnice a Lékařské 
fakulty v Hradci Králové. „Již 
v průběhu studia jsem se zají-

mal o chirurgii v rámci zubního 
lékařství. Absolvoval jsem též 
stáže na Chirurgické klinice, 
Oddělení plastické chirurgie a 
popálenin, Klinice anesteziolo-
gie a intenzivní medicíny, Oční 
klinice a dalších odděleních, 
které jsou našemu oboru blíz-
ké. Podstatnou část práce ve 
fakultní nemocnici tvořila péče 
o pacienty s onkologickými 
onemocněními a pacienty po 
traumatech v oblasti hlavy a 
krku.  Z operačních sálů vzpo-
mínám hlavně na jednu svoji 
pacientku, mladou ženu, u které 
jsme prováděli odstranění útva-
ru z čelisti v blízkosti  jednoho 
zubu moudrosti. Mělo se jednat 
o relativně běžnou záležitost, 
ale nakonec, dle histologického 
vyšetření (vyšetření tkáně pod 
mikroskopem), byl útvar velmi 
vzácné zhoubné onemocnění a 
museli jsme pacientce odstranit 
polovinu dolní čelisti s rozsáh-
lou rekonstrukcí.“ 

Tak jako na divadle není malých 
rolí, ani v zubní ordinaci není 
žádné ošetření banální.  „On je 
každý zákrok vlastně náročný, 
každý pacient je jiný a lékař 
musí být připraven na řešení 
možných komplikací. Ale pokud 
vás váš zubní lékař odešle na 
naše pracoviště, obavy zanech-
te doma. Výkony provádíme v 
klidné a přátelské atmosféře, 
která je pro nás velmi důležitá,“ 
vzkazuje  Král.                                                                                                              

(bum)

Kyjov – Osobnost politika Pavla 
Teličky je z médií dobře známá 
a jeho kultivovaný, a přitom ne-
strojený  projev budí většinou 
sympatie. Na pozvání spolku 
Pro Kyjov přijel debatovat s 
místními do kavárny Pražírna o 
fungování Evropské unie a po-
stavení České republiky v ní.  Co 
se mu – kromě zdejších děvčat, 
jak v žertu odpověděl – v Kyjově 
ještě líbilo?
„Za prvé mne potěšilo, odkud 
jsem pozvání dostal. Mluvili 
jsme spolu a viděl jsem vyso-
kou míru shody na nejrůznější 
problémy. Za druhé - kaváren-
ské prostředí já mám rád, dává 
setkání úplně jinou atmosféru. 
A líbila se mi i samotná debata, 
protože lidé se ptali, oponovali, 
nesouhlasili, někdy se překři-
kovali, a já si myslím, že to k 
takové debatě patří. Místa byla 
obsazená, takže i to ukazuje na 
zájem nikoli o mou osobu, ale o 
daná témata,“ zhodnotil Telička.
Politik Pavel Telička, bývalý di-
plomat a lobbista, byl členem 
Evropské komise, pět let zastá-
val funkci poslance Evropského 
parlamentu za Českou republi-
ku a dva poslední  roky působil 
na pozici  místopředsedy Ev-
ropského parlamentu. Dotazy 
a diskuze přítomných  se týkaly 
převážně společné zemědělské 
politiky, otázky brexitu, dotkly 
se i kybernetické bezpečnosti 
nebo integrovaného jízdného 
v dopravě v rámci Evropské 

unie. Na přímý dotaz – Co dob-
rého nám unie přinesla? Telička 
vyzdvihl, že díky členství v EU 
jsme ukotveni kulturně a geo-
politicky na  Západě a to má 
význam i pro naši bezpečnost. 
Náš vnitřní trh se stal součástí 
evropského trhu, což přilákalo 

zahraniční investory. Evrop-
skou unii přirovnal ke klubu, 
který má svá pravidla. Česko je  
dnes podle něj vůči EU často v 
pozici kverulantů, ale za dva 
roky budeme znovu předsedat 

EU (naposledy to bylo v roce 
2009), takže budeme mít  příle-
žitost „napravit si reputaci“. 
V roce 2014 byl Telička zvolen 
jako nestraník za hnutí ANO, v  
roce 2017 odchází z hnutí ANO 
a v únoru 2019  zakládá politic-
ké hnutí Hlas, jemuž předsedá. 

Hlas hájí principy liberální de-
mokracie  a prosazuje moder-
ní ekonomiku. Velkou naději 
vidí Telička v mladé generaci, 
která by měla aktivněji vstou-
pit do politiky. 

Organizátor akce Petr Vali-
hrach ze spolku Pro Kyjov vy-
zdvihl přínos debaty pro de-
mokratické procesy a ovzduší. 
V tomto smyslu ocenil i pře-
dešlou besedu s erudovaným  
investigativním novinářem, 
redaktorem Respektu Jarosla-

vem Spurným, který z Kyjova 
pochází. Kyjováci se mohou tě-
šit i na další aktuální  témata, 
budou se týkat například kli-
matických změn.              

(bum)

Příznivá zima pomohla hasičům vyčistit Lučinu dříve

V Dubňanech nově působí zubní lékař se zaměřením na stomatochirurgii

Politik Pavel Telička přijel do Kyjova

Pavel Telička v kyjovské  Pražírně.                                                                                                                    (Foto: bum)

Velká plocha nádrže přivítá v letních měsících opět mnoho ná-
vštěvníků.                                                                                             Foto: MB

MDDr. Karel Král.



4 /  21. 1. 2020 / NOVÉ SLOVÁCKO / ROZHOVOR 

Kolik už máte za sebou po-
dobných běžeckých „úletů“? 
Já běhám mimo všechny poučky. 
Miluji výběhy ve sněhu v našich 
horách, kde nepotkám ani ži-
váčka. O víkendech jsem dával i 
50 km běhy jen tak, pro radost a 
pocit volnosti. Mám proběhané 
všechny moravské hory křížem 
krážem. 
Takže si vymýšlíte stále nové 
výzvy? 
Ano. Třeba během 4 dnů jsem si 
střihl půl maratony v Budapešti, 
Bratislavě, Vídni a Praze. Během 
jednoho dne jsem vyběhl na 
Sněžku, Králický Sněžník a Pra-
děd - 3 nejvyšší hory našich nej-
vyšších pohoří. Na akci Teribear 
jsem nadaci Terezy Maxové vy-
běhal přes 20 tisíc korun tím, že 
jsem během 8 dní uběhl 300 km, 
tedy 38 km denně. Tehdy jsem 
poprvé běžel v klobouku, pro-
tože tam byla online kamera a 
chtěl jsem, aby mě rodiče lépe 
našli mezi běžci. Klobouk se mi 
stal talismanem a nepostrada-
telnou běžeckou výbavou. 
Kdy jste zkusil poprvé nějaký 
závod domácího Moravsko- 
slovenského běžeckého po-
háru, který se běhá na Slovác-
ku a Záhorí? 
Zhruba rok a půl zpátky. Jsou to 
sice kratší závody okolo 10 km, 
ale je tam i Záhorácký maraton 
či Horňácká 25. Nakonec jsem 
se zamiloval nejen do závodů a 
běžecké komunity, ale i do jed-
né běžkyně. Loni jsem odběhal 
25 závodů a podařilo se mi vy-
lepšit umístění, skončil jsem na 
2. místě. 
Máte trenéra, nebo se s tím 
pasujete sám?
Na začátek sezony jsem si tre-
néra našel - Josefa Korvase ze 
Vnorov, který měl nelehké za-
dání. Mým cílem bylo 10 km v 
čase okolo 35 minut a maraton 
pod 3 hodiny. Naučil mě pravi-
dla intervalových tréninků a já 
se díky nim dostal až na hra-
nici 37 minut v 10 km závodě. 
Hodně mě toho naučil a jsem 
mu moc vděčný, ale srdíčko mě 
začalo táhnout zpátky k ultra-
maratonům. První týden v čer-
venci jsem absolvoval Moravský 
ultramaraton. 
Co takový ultramaraton ob-
náší?
Je to 7 maratonů během sed-
mi dní. Když jsem se hlásil, tak 
jsem si nevšiml, že to jsou ma-
ratony v kopcích a v každém z 

nich běžec nastoupá okolo 1000 
metrů. Díky obrovské podpoře 
snoubenky, rodiny a přátel jsem 
celý závod dokončil a dokonce 
se umístil na 16. místě ze 70 
"bláznů", kteří do toho šli. 
Sportovci většinou Silvestra 
neslaví tak bujaře jako ostat-
ní a na Nový rok si spíše "stři-
hnou" nějaký pěkný sportov-
ní počin. Měl jste to letos také 
tak?
Já jsem Silvestr oslavil dosta-
tečně. Dopoledne závodem v 
Senici, odpoledne výšlapem na 
Javořinu a večer byl i alkohol 
a chlebíčky. Su přece Moravák 
a jak sa říká šohaj večer, šohaj 
ráno, ne? A teď vážně. Na Nový 
rok jsem běžel jen symbolicky 
v Rohatci a pak ve Vnorovech. 
Pokud bych měl závodit, tak si 
dám maximálně dvě piva. Vý-
kon jde po alkoholu šíleně dolů, 
takže pokud chce člověk výsled-
ky na lepší úrovni, znamená to 
jen výjimečnou konzumaci al-
koholu. Navíc po ultramaratonu 
mám chuť nejdřív na přeslaze-
nou colu a až pak pivo. Ale jen 
jedno. Odrovnalo by mě víc, než 
samotný závod.
Co se dá sportem naučit do 
života?
Je to hlavně trénink vůle - vstát 
a jít běhat, i když je tma, i když 
prší, i když se mi nechce. Dále se 
člověk učí prohrávat a nezhrou-
tit se z toho, když se něco nepo-
vede. Jde o to, že samotný závod 
je už jen výsledek dlouhodobé-
ho tréninku. Pokud nemáme 
natrénováno, nemůžeme podat 
skvělý výsledek. A při tréninku 
jsme v tom ve většině případů 
sami. Člověk poznává své tělo a 
učí se naslouchat. Jsou to hodi-
ny a kilometry v nohách, aby se 
výsledek projevil. A to je umění 
- trénovat a dřít, i když se nikdo 
nedívá a nikdo nás nepochválí.
Nový rok je obdobím předse-
vzetí - třeba zhubnout nebo 
změnit životní styl, začít bě-
hat. Jak by si měl člověk ze za-
čátku dávkovat trénink, aby 
se nezatavil a neztratil moti-
vaci? Zrovna zima není moc 
ideální začátek pro běhání. 
Brzy je tma, hůř se dýchá a 
běhat ve sněhu či náledí? 
Dělejte vždycky to, co vás baví. 
Jezděte na kole, plavte, dělejte 
kolektivní sporty, zajděte do fit-
ka. A pokud je to skutečně bě-
hání, tak začít pomalejším tem-
pem, u kterého se dá povídat. A 

postupně prodlužovat vzdále-
nosti. Je lepší běhat po lesních 
a písčitých cestách, než po as-
faltu. No a nesmí chybět pro-
tažení před a po. Hlavní je na-
slouchat tělu. Pokud začne něco 
bolet, tak se zkuste protáhnout 
a domů klidně dojděte. 
Může rekreačně běhat úplně 
každý, nebo je něčím tento 
sport omezený? 
Běh je snad nejjednodušší a 
nejlevnější druh sportu, tak-
že pokud můžete bezbolestně 
chodit, můžete i běhat. Chce to 
jen poslouchat své tělo. 
Dá se běhat za každého po-
časí? 
Ano. Aneb jak se říká: "Není 
špatného počasí, jen špatně ob-
lečeného běžce." Znalý běžec už 
ví, co si obléct a jakou výbavu si 
vzít, aby mohl běžet i v nepříz-
nivých podmínkách. Chce to i 
selský rozum. Pokud se člověku 
nechce ven, když létají blesky či 
padají větve ze stromu, tak by si 
to určitě neměl vyčítat. Může si 
doma zacvičit a druhý den si dát 
větší porci kilometrů.
Jak se na běhání správně ob-
léct a jakou zvolit obuv?
Pokud člověk začíná, stačí mu 
boty do tisícovky, kraťasy a tri-
ko za pár stovek. Pokud to ale 
s běháním myslí vážně, začne 
časem zjišťovat, v čem by se mu 

běhalo lépe, začne se zajímat o 
konkrétní vybavení, radit s přá-
teli, zkoušet. Na trhu je obrov-
ský výběr. Já jsem na základce 
běhal v botách z tržnice za 50 
korun. A jeden dětský závod 
jsem v nich i vyhrál. Nejdůleži-
tější je zkrátka samotný běh.
Existují nějaké univerzál-
ní rady? Něco jako "Běžcem 
snadno a rychle?" Nebo by si 
měl každý na sobě odzkoušet, 
co mu vyhovuje?
Běh je individuální sport a chce 
to vyzkoušet, co komu sedne. 
Běhání musíme přizpůsobit 
práci, rodině, jídlu a další věcem. 
Ne vždy lze běhat odpočatý, na-
jezený a za světla. Je však dob-
ré stanovit si režim. Pravidelné 
časy a pravidelné dny. To je zá-
klad. A pak už jen ladit další věci, 
např. kdy a co jíst.
Co přináší běhání a parta ko-
lem tohoto sportu vám osob-
ně? Co jste se tím naučil vy?
Nesmírnou radost a pocit štěs-
tí, že mohu běhat. V závodech 
MSBP nemám soupeře, ale 
přátele. I v samotném závodě 
si pomáháme, taháme se, po-
vzbuzujeme se. Po doběhu si 
gratulujeme, a pokud byl ně-
kdo lepší, přejeme mu to. Urči-
tě totiž dřel víc, než my. Což ale 
znamená, že zabereme v tré-
nincích a příště mu to budeme 
chtít vrátit. Je to zdravá soutěž, 
ve které jen naše hlava určuje, 
zda jsme vítězové či poražení. 
Naučil jsem se soupeřit pouze 
se svým včerejším já.
Máte nějaký běžecký sen a cíl, 
které si chcete splnit a za kte-
rými si poctivě a tvrdě jdete?
Mám jich hned několik - chtěl 
bych například běhat do 100 let 
a klidně ještě déle. Taky bych 
rád úspěšně zvládl Spartathlon. 
Závod dlouhý 246km z Atén do 
Sparty, který se musí uběhnout 
v limitu 36 hodin. Letos bych se 
rád nominoval a pak ještě víc 
trénovat.
Co byste poradil do nového 
roku Jihomoravanům, kde 
problém s kily navíc podle 
statistik řeší už polovina lidí? 
Není to ve většině případů jen 
a jen o lenosti? 
Lenost? To vůbec. U nás má pře-
ce skoro každý velký dům, za-
hradu, zvířata, vinohrad, pole. 
Přijdeme z práce a začíná další 
práce. Mnohokrát jsem přáte-

lům pomáhal při stavbě domu. 
Ten den už jsem skutečně ne-
měl chuť běhat. A vůbec se 
nedivím, že si pak dá správný 
hospodář pár piv a klobásu k 
tomu. U toho se holt nezhubne. 
Pokud má člověk sedavou prá-
ci a bydlí v bytě, je pravidelné 
běhání snadnější. A co bych po-
radil tloustnoucím sousedům? 
Ať sem tam pozvou na brigádu 
své sportovně zaměřené přáte-
le a v ušetřeném čase se jdou 
spolu na oplátku aspoň projít, v 
lepším případě rovnou proběh-
nout či si zahrát nějaký kolek-
tivní sport.
Jak byste v době, kdy ulice, 
hřiště i tělocvičny zejí prázd-
notou, motivoval děti, aby se 
„hecly“ a pravidelně a s ra-
dostí hýbaly? I když, nemají 
ty špatné vzory především v 
nás, dospělých? 
Vzory jsou základ. A začínat se 
musí u rodičů. Pokud rodiče 
nejsou sportovně založení, pak 
by měli být v úzkém kontaktu 

s trenéry. Je velké plus, pokud 
se dítě dostane do party, která 
se rozhodne pro nějaký sport 
nebo si v daném kolektivu na-
jde kamaráda. Pak to jde velmi 
snadno. Velmi důležití jsou i 
trenéři a vedoucí kroužků, kte-
ří jsou buď vůbec, nebo málo 
placení. Dávají svůj volný čas 
dětem, aniž by věděli, že se jim 
to vrátí. Měli by se více podpo-
rovat a to hlavně ze strany ro-
dičů.
Jaké máte plány na rok 2020? 
Dal jste si nějaké Novoroční 
předsevzetí?
Zkusit uběhnout 100 km pod 10 
hodin. Hned 4. ledna jsem dal 
dohromady kupu přátel a uspo-
řádal běh na 50 a 100 km. Všech 
osm včetně snoubenky zvládlo 
50 km trasu a já pokračoval dál 
a po 9 hodinách a 40 minutách 
zdolal 100 km. Udělalo mi to ob-
rovskou radost. Na konci břez-
na se chci účastnit Mistrovství 
ČR právě v běhu na 100 km. 
Motto slavného Emila Zátop-
ka "Když nemůžeš, přidej" 
funguje? Máte to odzkoušené 
na sobě? 
Emil je pro mě obrovský vzor. 
Nicméně zrovna tohle motto 
u mě nefunguje. A zajímalo by 
mě, zda u někoho ano.
Říká se přece, že všechno je v 
hlavě. Co tedy dělat, když při-
jde krize? 
Já s ní bojuji. A když vyhraji, po-
kračuji dál, ale že bych zrychlil, 
to ne. Myslím, že to ale nemá-
me brát doslova. Spíš jde o to, 
nevzdávat to, i když se člověk 
cítí zničený a na pokraji sil. Bo-
jovat až do konce, najít v sobě 
novou sílu tam, kde ji člověk ni-
kdy předtím nehledal. Obzvláš-
tě v ultramaratonech je to hod-
ně o hlavě. Pokud říká "ano", 
pak tělo běží, přestože strašně 
řve, že nemůže. To je normál-
ní. Jakmile však hlava rezignu-
je, je konec. Takže ano, je to o 
naprogramování hlavy a pak 
už jen doplňovat energii jídlem, 
ukrajovat kilometry a užívat si 
radosti z běhu. 

(Hana Raiskubová)

Martin Neumann jako účastník Moravsko-Slovenského běžeckého poháru.

Martin Neumann v akci. Martin Neumann při poctivém tréninku.      Foto: Archiv M. Neumanna (3x)

„Při běhu soupeřím pouze se svým JÁ,“ říká běžec, který si „střihnul“ začátkem roku 100 km
STRÁŽNICE - „Stačí si dát triko, kraťasy a nazout boty. Nic víc 
není potřeba,“ tvrdí nadšenec do běhání, který by svým přístu-
pem k životním i sportovním výzvám mohl motivovat nejed-
noho zatvrzelého lenocha. Do běhání se pořádně opřel den po 
svých třicetinách. Tam ho totiž kamarádi „postrašili“, že teď 
už to půjde z kopce. „Já šel ale vždy proti proudu a hned druhý 
den si střihl 10 km. I s kocovinou. A další den znovu. A znovu. O 

tři měsíce později už jsem s kamarádkou běžel nejtěžší závod v 
ČR - Beskydskou sedmičku. Úspěšně jsme při ní uběhli 96 km a 
nastoupali okolo 5500 metrů. Do cíle tehdy nedoběhla třetina 
běžců. Závody jsou ale jedna z nejlepších metod, jak se donutit 
pravidelně běhat. A nemusí to být zrovna ultramaraton,“ říká 
vystudovaný ekonom MARTIN NEUMANN ze Strážnice. Jeho po-
znávací znamení? Klobouček! Nedá ho totiž z hlavy ani v tré-

nincích, ani v závodech.  Mimo běhání má rád všechny druhy 
sportu - nejvíce cyklistiku. Osobní rekord má 330 km za jediný 
den. A také v rodné Strážnici trénuje indiánský kolektivní sport 
lakros. Martin Neumann říká, že teprve díky běhání, při kte-
rém potkal i svou životní lásku, začal konečně žít naplno. Jak 
s běháním začít? A může tento sport provozovat každý? To se 
dozvíte v následujícím rozhovoru.
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Blatnička - „O najlepší kysa-
né zelé na Slovácku” se jme-
nuje už tradiční soutěž výrob-
ců této přírodní vitamínové 
zeleniny, která je vyhledávaná 
v zimním období jako jedna 
z nejvhodnějších v prevenci 
proti chřipkovým onemocně-
ním. 
Jak chutná od různých „zela-

rů“ převažujících malovýrob-
ců, můžete přijít ochutnat již 
tuto sobotu 25. ledna od 14.00 
hodin do sálu kulturního 
domu v Blatničce. Před dvěma 
lety zde organizátoři dokonce 
zaznamenali Český rekord v 
počtu nasbíraných vzorků s 
číslem 267. Přestože se letos 
koná jubilejní desátý ročník, 

s překonáním rekordu pořa-
datelé nepočítají. Organizačně 
je prý sběr docela náročný a 
také ubývá v domácnostech 
výrobců. 
„Vzorky v obsahu omniovky 
0,7 litru sbíráme do 24. led-
na na šestnácti místech nejen 
slováckého regionu, ale máme 
zastoupení i na Slovensku, 

konkrétně v Trenčíně. Takže 
opět proběhne košt s mezi-
národní vůní,“ sděluje zakla-
datel tohoto koštu, Veličan 
Tonda Vrba. „O třech cenách 
pro nejlepší výrobce, tradič-
ních kamenných zelácích, 
rozhodne porota složená ze 
samotných návštěvníků akce. 
Loňské prvenství putovalo na 

Uherskohradišťsko do Bílo-
vic, výrobkyni Martě Šimko-
vé. Upozorňuji ještě zájemce, 
kteří mají zájem se přihlásit 
do soutěže, že vzorky nesmí 
být se sterilizovaným zelím,“ 
doplňuje hlavní pořadatel, 
starosta Blatničky, Antonín 
Minařík.
Při ochutnávání bude účastní-

kům v obci na rozhraní regio-
nů Ostrožska a Horňácka vy-
hrávat domácí dechová hudba 
Blatnička a mladí hudebníci z 
veselské ZUŠky. Nevylučují se 
zde k okoštování ani zelové 
pochutiny, kterými se v mi-
nulých ročnících prezentovaly 
domácí, ale i přespolní ku-
chařky.                                         (red)

Kyjov – Paní  Zdenka Wa-
sserbauerová přijela do Ky-
jova, aby  na svých přednáš-
kách oslovila mladé lidi ze 
středních škol. Náborem do 
Českého národního registru 

dárců kostní dřeně  se za-
bývá už dvaadvacet let a za 
tu dobu získala asi 17 500 
dárců. „Ale pořád je to málo,“ 
posteskne si žena.
Ukazuje fotografii dvoule-
tého  chlapečka, Janka z Kr-
nova,  nemocného leukemií, 
který aktuálně čeká na svého 
dárce. „Tím se ztrácí draho-
cenný čas,“ znepokojuje se 
Wasserbauerová. „Úspěš-
nost transplantace kmeno-
vých buněk závisí na tom, 
jak rychle se provede. Neza-
žila jsem, že by se stačil najít 
vhodný dárce během nemo-
ci,“ konstatuje se smutkem 
v hlase. Z registrovaných 
potencionálních dárců kme-
nových buněk podle statistik 
příležitost realizovat dárcov-

ství díky shodě s příjemcem 
má asi každý sto dvacátý. 
Proto je důležité, aby v regis-
tru bylo co nejvíce osob.
Za příklad dává paní Zdenka 
Německo, kde je každý dva-

cátý obyvatel registrovaný v 
databázi dárců kostní dřeně. 
„Lidé jsou zde s problema-
tikou již dobře obeznámeni, 
registr v Neměcku funguje  
více jak padesát let. U nás 
osmadvacet. Je třeba zdůraz-
nit, že potencionálnímu  dár-
ci nic nehrozí. Pokud bude 
vyzván k dárcovství – a prav-
děpodobnost není velká, 
může dokonce odmítnout 
bez udání důvodu. Ale byla 
by to škoda. Odběr kmeno-
vých buněk se v současnosti 
provádí podobně jako odběr  
krve, procedura trvá asi dvě 
hodiny, je bezbolestná. Krev 
od dárce je hnána přes ex-
trakční stroj, který oddělu-
je kmenové buňky, zatímco 
jiné složky krve vrací zpět 

dárci. Dárcem se může stát 
osoba ve věku 18 až 35 let. 
A opravdu se není čeho bát,“ 
zdůrazňuje lektorka s tím, že 
zdravotní stav dárců se po 
odběru  sleduje ještě deset 

let a nejsou evidovány žádné 
následné potíže.
Zájemcům rozdává tyčin-
ky ke stěru v ústní dutině a 
vstupní  dotazníky do regis-
tru.  Ze třídy na gymnáziu se  
přihlásilo sedm dárců. „Je to 
dobrý pocit, že bych mohl 
někomu zachránit život, že 
by mohl díky mně žít,“ popi-
suje motivy svého rozhodnu-
tí  Lukáš Bukvald ze třetího 
ročníku. V jedné lavici se ne-
chaly zapsat do registru obě 
dívky. „Přítelem mojí sestře-
nice je Dennis Urc z Mistřína. 
Prožívali jsme s ním  jeho ne-
moc a teď je  díky transplan-
taci kmenových buněk v po-
řádku. Tak už jenom kvůli 
tomu chci někomu pomoct,“ 
dodává studentka.

Touha pomáhat a zachraňo-
vat životy motivuje i Zden-
ku Wasserbauerovou. Na 
začátku její cesty byla ne-
moc jejího vnuka. On sám se 
uzdravil, aniž by potřeboval 
kmenové buňky od dárce, 
ale chlapec na vedlejším lůž-
ku nemocničního pokoje se 
tenkrát svého dárce nedo-
čkal. Paní Zdenku jeho smrt 
silně zasáhla a lékař jí ten-
krát vyzval, aby místo slz pro 
takto potřebné něco dělala. 
V současné době je v Česku 
asi dvacet regionálních spo-
lupracovníků, kteří se nábo-
rem pro Český národní re-
gistr kostní dřeně zabývají. 
„V Českém národním  regis-
tru dárců kostní dřeně je u 
nás zapsaných momentálně 
asi 96 000 lidí,  ale bylo by 
třeba až 250 000 jedinců,  
abychom pokryli potřeby 
nemocných. Každý čtvrtý u 
nás umírá právě z důvodu, že 
není k dispozici vhodný dár-

ce,“ vysvětluje paní Zdeňka. 
„Je to radost vidět mladé lidi, 
když po léčbě transplantací 
mohou vést plnohodnotný 
život.“ V Kyjově přednášela 
problematiku celkem v šesti 
třídách, na střední škole au-
tomobilní  a na  gymnáziu a 
střední zdravotnické škole. 
Během dne tak  získala pa-
desát devět nových dárců. 
Ve finanční pomoci  pro Na-
daci transplantace kostní 
dřeně se už dvacet let an-
gažují dobrovolníci z Kyjo-
va, Vladimír Výleta a Libuše 
Hašová. I letos lidé přispívali 
do pokladničky nadace pod 
vánočním stromem na ná-
městí. „Vybralo se více jak 
34 000 korun, to je o 15 000 
více než minulý rok,“ konsta-
toval s potěšením Výleta a 
ocenil spolupráci s městskou 
policií. Celoročně je poklad-
nička umístěna v lékárně U 
Zlaté koruny naproti kostela. 
Za uplynulých dvacet let se 

pro potřeby nadace podařilo 
na Kyjovsku vybrat více než 
půl milionu korun.                                                                                

(Text a foto: bum)

Kulturák v Blatničce provoní vitamínová bomba

Pomáhá zachraňovat lidské životY. Už dvaadvacet let 

Kolik vzorů zelí bude letos v Blatničce?

Zdenka Wasserbauerová se zabývá náborem do registru dárců už déle jak dvacet let.

Loňské prvenství si odnesla Marta Šimková z Bílovic.                                                               Foto: AV (2x)

Dívky z gymnázia se rozhodly vstoupit do registru dárců kostní dřeně.

Pokladnička Nadace 
transplantace kostní dřeně 
pod vánočním stromem. 





6 /  21. 1. 2020 / NOVÉ SLOVÁCKO / ZPRAVODAJSTVÍ

Malá Vrbka - Několik dnů a 
pro někoho i týdnů velkých 
příprav zažívali organizátoři a 
účinkující na Malanský ples v 
nejmenší obci na Horňácku v 
první lednovou sobotu. V pro-
storech útulného kulturního 
zařízení čekala na plesající 
bohatá tombola s více jak sto-
čtyřicítkou cen a připravený 
raut, za který by se nemuseli 

stydět ani v několika hvěz-
dičkovém hotelu.  S určitým 
napětím se také čekalo na 
vystoupení v minulém roce 
vzniklého ženského pěvecké-
ho sboru Robky z Malé Vrbky. 
To, že nebudou pouze folklor-
ním tělesem se shodly členky 
sboru už dávno, ale že půjdou 
na tento ples vystrojené v 
róbách  jako princezny, nena-

padlo ani jednu z nich. 
„Ve sboru máme zpěvačku 
Zdeňku Mičkovu, která vlastní 
sbírku historických kočárků a 
také se věnuje výrobě dobo-
vých šatů, které by jí leckterá 
pohádková princezna mohla 
závidět.   Na jedné ze zkou-
šek sboru nám říkala, jestli 
bychom si šaty neoblékly a 
nešly reprezentovat do průvo-

du, který se bude konat letos v 
květnu ve Starém Poddvorově, 
a že by nám šaty upravila tak, 
aby nám přesně seděly. Netr-
valo dlouho a domluvily jsme 
se, že bychom mohly šaty uká-
zat i v naší obci a blížící se ples 
byl jasnou volbou,“ vysvětluje 
netradiční oblečení organi-
zační vedoucí sboru, Hana 
Michálková.
Paní Zdeňce trvalo asi dva mě-
síce, než všechny šaty přešila 
děvčatům na správnou veli-
kost, tak aby seděly, lichotily 
jejím postavám. Tím ale nemě-
ly malanské ženy ještě vyhrá-
no. Bylo nutné vybrat hudbu a 
k hudbě patřičný tanec, který 
by doplňoval jedinečnost šatů. 
Jednohlasně se shodly, že pís-

nička Když se načančám, z po-
hádky Co takhle svatba princi?, 
je ideální. 
„Poté co starosta Igor Vavřík 
zahájil úvodním slovem ples a 
vyzval  nás na parket k před-
tančení, v první moment všem 
spadla brada. Většina přítom-
ných totiž očekávala, že půjde-
me v kroji, ale šaty ze Zdeňčiny 
dílny nikdo nečekal. Po prvot-
ním šoku se celý sál roztleskal 
v rytmu melodicky znějící pís-
ničky a nevšední tanec slavil 
úspěch,“ popisuje příjemné 
pocity z vystoupení Michálko-
vá.   
Předtančení nebylo jedinou 
novinkou na tomto plesu. Díky 
výjimečnému kuchaři Dani-
elu Novotnému z Velké nad 

Veličkou a jeho týmu byl ples 
zpestřen obdivuhodným rau-
tem. Pod jeho rukama vznikaly 
tradiční pokrmy jako řízečky, 
rolády nebo ovocné mísy, ale 
také sushi na několik způsobů, 
avokádový pokrm quacamo-
le či hummus a mnohé další 
dobroty. Celou příjemnou at-
mosféru doplňovala hudební 
produkce Duo Kobela, držící 
neúnavné tempo tanečníků 
až do brzkých ranních hodin.  
Malanský ples nakonec sklidil 
u účastníků velký ohlas a už se 
všichni těší na příští rok.  Nej-
víc těší samotné  pořadatele, 
že se ukázalo, kdy i v malé obci 
se umí bavit na vysoké spole-
čenské úrovni.                                      

(av)

Skoronice - 29. února se ode-
hraje v Městském divadle Zlín 
premiéra hry Osobní poplach 
se stejným názvem podle lite-
rární předlohy Josefa Holcma-
na.  Na jednu ze zkoušek dra-
matického příběhu si vybral 
tým pod vedením režiséra Bře-
tislava Rychlíka netradiční mís-
to, a to Skoronice, kde se děj 
odehrával. Herci se podívali do 
tamního muzea, navštívili hřbi-
tov i dům, kde předkové Josefa 
Holcmana bydleli. A s muzikan-
ty se už naučili některé písně, 
které v inscenaci zazní. Na kon-
ci zkoušky jsem položil několik 
otázek rodákovi ze Skoronic a 
spisovateli, JOSEFU HOLCMA-
NOVI.
O čem bude hra pojednávat?
Především je třeba uvést, že 
hra není jen mým dílem. Vznik-
la na půdorysu mého posled-
ního románu Osobní poplach 
a tento román pro Městské 
divadlo ve Zlíně zdramatizoval 
veselský rodák Břeťa Rychlík. 
Takže o čem bude hra pojed-
návat, by měl říct především 
on, abych já neprozradil něco, 
co by měla vyjevit až samotná 
inscenace. Ale protože většina 
čtenářů NOVÉHO SLOVÁCKA 
se na představení do Zlína ne-
dostane, tak řeknu to základní: 
můj strýc, řezník Jožka Slovák z 
Velké nad Veličkou, se přiženil 
před šedesáti lety do Skoronic. 
Horňák se přestěhuje na Dol-
ňácko a od toho se odvíjí dra-
ma v několika rovinách. Tak si 
je zkuste představit i s pomocí 
odpovědí, které budou násle-
dovat.
Kdo spolupracuje vedle re-
žiséra Břetislava Rychlíka 
a proč jste si vybral právě 
jeho?
On se vybral sám. Před čtyřmi 
lety mně telefonoval, byl až do-
jatý, že ten řezníkův životní pří-

běh je dramatickým útvarem 
i pro divadelní jeviště. Já jsem 
mu uvěřil ze dvou hlavních dů-
vodů: zaprvé znám jeho české, 
moravské i slovenské inscena-
ce klasických vesnických dra-
mat a zadruhé mám v dobré 
paměti to, jak zrežíroval v roce 
2014 moji Cenu facky, kterou 
zdramatizoval Karel Steiger-
wald pro Slovácké divadlo v 
Uherském Hradišti. Takže, když 
se vrátím na začátek mojí od-
povědi, tak musím říct, že Břeťa 
moje dvě nejúspěšnější knížky 
dokázal převést do jevištní po-
doby, přičemž dramaturgickou 
oponenturu mu v Osobním po-
plachu poskytl Vladimír Fekar. 
Scénu navrhl Honza Štěpánek, 
kostýmy Markéta Oslzlá Slá-
dečková a pohybovou spolu-
práci učí herce Hanka Achilles. 
Se všemi už pan režisér spo-
lupracoval. A je potřeba říct, 
že všichni tři pracují s velkou 
dávkou stylizace, což znamená, 
že součástí inscenace nebudou 
klasické kroje ani tance, spíš 
jen jejich znaky, protože – jak 
říká režisér J. A. Pitínský – diva-
dlo má kolikrát opačné pohyby 
než folklor či realita. Navíc br-
něnské nakladatelství Větrné 
mlýny společně s JAMU nedáv-
no vydalo Rychlíkovu knihu 
Sestup ke kořenům. Autor v ní 
nepopisuje jenom vlastní zá-
měry při tvorbě skoro zapome-
nutých „námětů“ (dramatizace 
předloh od bratří Mrštíků, G. 
Preissové, J. G. Tajovského či K. 
V. Raise), ale směřuje výš: jaké 
mravní poselství může dnešní 
divácké generaci podat vesnic-
ké drama, odpárané od folklo-
rizujících juchaček i osekané 
od nánosu dosavadních insce-
načních zvyklostí? Přitom reži-
sér nepřináší divákům hotové 
a dořešené situace jako na ta-
líři i s nabroušeným příborem. 

Jeho přístupy jsou rafinovaněj-
ší, jejich výsledek klade otázky 
a vtírá se do svědomí i diváka 
vlažnějšího.
Hudebník a skladatel Jiří 
Pavlica bude mít nelehký 

úkol skloubit horňácký fol-
klor s kyjovským?
A už jsme u toho, tam folklor 
nebude. Folklor na jevišti v di-
vadelní hře by vypadal dost 
podivně. Jeho znaky se musí 
podřídit ději, době a povahám 
postav i démonům, které si ty 
postavy v sobě nesou. Úkolem 
Jury Pavlici je napsat scénic-
kou hudbu a u ní taky neplatí 
folklorní zákonitosti. Nicméně 
ano, jeho úkol je nelehký (sou-
částí hry bude i miniopera), ale 
on umí napsat a zahrát muziku 
nadčasovou, která vystihuje 
zvláštnosti věčných lidských 
povah a vlastností, jdoucích od 
lásky k nenávisti, od skrom-
nosti k mamonu, od asketiz-
mu k chlastu. Nepochybuju o 

tom, že Jura píše muziku, kte-
rá nám dá nahlédnout do duší 
kladných i záporných hrdinů 
řezníkova příběhu. Já jsem tu 
muziku ještě neslyšel, Jura na 
ní pořád pracuje, ale myslím, že 

se v ní objeví motivy horňácké,  
aj dolňácké.
Právě proto zde budou za-
stoupeni jejich vynikající re-
prezentanti Jura Petrů a Petr 
Mička?
Břetislavovi se osvědčila u Ceny 
facky živá muzika na jevišti. No, 
a když si vybíráte neherce na 
profesionální scénu, tak sáh-
nete po kamarádech, kteří ne-
berou účast v inscenaci jako 
zaměstnání, ale kteří se dokáží 
obětovat a nadchnout pro tu 
věc. Vybíráte si výsostné muzi-
kanty, vzdělané nejen v oboru 
hudebním, ale i v etnografii a 
historii, přičemž v neposlední 
řadě to musí být chlapi, kteří se 
nebojí formulovat na veřejnos-
ti svoje názory a umí zvládnout 

prostor jeviště. To všecko Jura 
Petrů a Petr Mička splňují. Ale 
ještě nevím, to se musíte zeptat 
režiséra, jestli budou hrát ved-
le sebe nebo zda budou alter-
novat. Ta inscenace si o to sama 
řekne. Je to zážitek a až fyzický 
požitek poslouchat Pavlicu, 
Petrů i Mičku, když vezmou 
do ruky smyčec nebo paličky 
a ukazují hercům zhmotnělé 
tóny. Dělají to s takovou samo-
zřejmostí a gustem, jako když  
můj stařeček kosou sekl pšeni-
ci a ta se pokorně kladla na zem 
do tvarů přesných jak struny 
cimbálu.
Bylo složité obsadit do hlav-
ní role představitele řezníka, 
a kdo jím bude?
Na tom já jsem se nepodílel, já 
bych byl – řečeno právnickou 
terminologií – podjatý, protože 
herce zlínského divadla znám, 
s některými jsem hrál kdysi na 
Malé scéně. Zrovna s představi-
telem hlavní role Zdeňkem Juli-
nou. To je zlínský Valach, který 
prošel několika moravskými a 
českými divadly, dobrými filmy, 
ale i televizními seriály, u nichž 
se, jak říká moje žena, dobře 
žehlí. Je to herec s živočišným 
smyslem pro inteligentní hu-
mor. Takže, abych odpověděl: 
myslím, že to složité nebylo.
Proč jste si vybral Zlínské di-
vadlo?
 To je jak s tím režisérem. Zlín-
ské divadlo si vybralo mě, pro-
tože každou sezonu se snaží 
zařadit do dramaturgického 
plánu hru s regionálním té-
matem nebo hru od místního 
autora. Takže se ve Zlíně hrál 
například Palubní deník o ces-
tovatelské dvojici Hanzelka a 
Zikmund. Mimochodem, Mi-
rek Zikmund se i ve svém věku 
sto a jeden rok o inscenování 
Osobního poplachu čile zajímá, 
protože ho přečetl před čtyřmi 

lety, když se plavil po Dunaji. 
A on je vždycky zvědavý, jaký 
klíč si najde režisér k převodu 
klasické prózy do inscenační 
podoby. Myslím, že takový dra-
maturgický postup se divadlu 
vyplácí, za všechny inscenace 
bych ještě jmenoval Žítkovské 
bohyně Kateřiny Tučkové a 
režiséra Gombára, který zdra-
matizoval i román zlínského 
spisovatele Tondy Bajaji Zvlče-
ní – to je podmanivé vyprávění 
o smečce lidské i vlčí z pasek a 
lesů Bílých Karpat.
Nějaká perlička kolem Osob-
ního poplachu?
Tak, zatím bylo sedm zkoušek 
a jedna výjezdní. Ze zkušebny 
perliček moc není, divadlo ve 
zkušebně je dřina. Ale režisér 
Rychlík si vytvořil dobrý rituál: 
herce po pár čtených zkouš-
kách unese na místo činu a tam 
jim ukazuje, jak hluboko je ten 
jejich následný divadelní pří-
běh zakotven v kulturním od-
kazu Slovácka (zažil jsem to už 
v mém vinném sklepě ve Sko-
ronicích při inscenování Ceny 
facky). Takže předevčírem 
jsme se byli podívat v muzeu 
Jízdy králů, na hřbitově i u kap-
ličky patrona vinařů Svatého 
Urbana, kterou jsem postavil 
ve Vinohrádkách v roce 2006. 
Loňská vína jsou okouzlující i 
tvořivá. Vždycky se u nich člo-
věk dozví cosi, na co v příběhu 
zapomněl. Bratranec Blažej 
mně připomněl, jak můj otec, 
vesnický písmák a historik, od-
jížděl kdysi z vinného sklepa na 
motocyklu a vezl svého švagra, 
řezníka Jožku Slováka. Ten si 
za jízdy zapálil cigaretu a po-
pel elegantně klepal na nádrž 
s benzinem. Můj otec řídil a u 
toho musel na spolujezdce kři-
čet, zda chce za jízdy vyletět do 
povětří.

Text a foto: Tonda Vrba

Robky překvapilY na Malanském plese s rautem

Příběh velického řezníka přiženěného do Skoronic odehraje zlínské divadlo

Josef Holcman se rád strojí do skoronského kroje a je jednou z vůd-
čích osobností tamní slavné Jízdy králů.

Lákavé pohledy pro plesající připravil mladý kuchař z Velké nad Veličkou Daniel Novotný.
Foto: Karolína Novotná

Robky z Malé Vrbky příjemně překvapily na Malanském plese.                                       Foto: Jiří Tomeš
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Moravská beseda patří k tradici scénáře dolnobojanovského krojového plesu. Oblíbená domácí dechovka Bojané s kapelníkem Stanislavem Esterkou (první zprava).

Když není po ruce tanečník, tak posloužila jako náhrada maminka. Pohostinnost stárků přímo na parketě. 

Podlužácké čekání před tancem. Bohatá tombola na tomto plese není výjimkou.

Vojta Račický druhý zleva.                                                                                                                                                                                   Foto: Antonín Vrba

Dolní Bojanovice - Druhým 
nejstarším krojovým ple-
sem na Slovácku je po Ra-
tíškovicích (72. ročník má 
termín v sobotu 25. ledna) 
ten tradiční v centru Pod-
luží v Dolních Bojanovicích.  

V Obecním domě se uskuteč-
nil 52. ročník pod hlavičkou 
MO KDU-ČSL. 
„Z pohledu organizátora je 
příprava takového plesu vel-
mi náročná záležitost, která 
stojí nemálo sil všech spo-

lupracovníků. Investovaná 
energie se pak zúročí v krát-
kém čase v jasný výsledek. 
Letošní ples vnímám jako 
jeden z nejlepších za posled-
ních deset let a hodnotím tak 
i na základě velmi pozitiv-

ních ohlasů z řad návštěv-
níků. Těší mě zájem místní 
mládeže o kulturní událost, 
která má v obci svoje místo. 
Prostřednictvím NOVÉHO 
SLOVÁCKA bych chtěl podě-
kovat celé chase z Dolních 

Bojanovic za jejich účast a 
předtančení Moravské be-
sedy a také rodičům, kteří 
jim kroje připravují, protože 
je to ozdoba našeho plesu,“ 
řekl hlavní pořadatel Tomáš 
Makudera.  Plesajícím vyhrá-

vala dechová hudba Bojané 
s kapelníkem Stanislavem 
Esterkou a cimbálová muzi-
ka sourozenců Osičkových z 
Velkých Bílovic. K „osvěžení“ 
v předsálí posloužil košt vín.

(av)                        

Dolní Bojanovice - Známý 
zpěvák lidových písní z Pod-
luží Vojtěch Račický se může 
pochlubit ve své dlouholeté 
zálibě určitě zajímavým stati-
stickým číslem u jednoho vy-
stoupení. Se Svatováclavským 
sborem z Dolních Bojanovic 
zpívá každoročně tenorové 
sólo při České mši vánoční Ja-
kuba Jana Ryby od začátku se-

dmdesátých let do současnosti. 
„Je tomu tak přesně od roku 
1972. Za tu dobu jsem ani je-
denkrát nevynechal, protože 
jsem neměl zatím žádný důvod 
k neúčasti, i nemoci se mě vy-
hýbají,“ řekl k určité raritě Voj-
těch Račický se zaklepáním na 
dřevěnou lavice v kostele po 
nedávném vystoupení v Blat-
ničce.                                        (av)  

Domácí mladé tanečníky krojový ples táhne

Podlužácký zpěvák Vojtěch Račický
je stálicí Rybovy mše

Ilustrační foto
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REGION - Rouby řežeme v 
době vegetačního klidu. Be-
reme je ze silných jedno-
letých výhonů plodných a 
zdravých stromů nejlépe z 
jižní strany horní části ko-
runy, kde jsou dobře vyzrálé. 
Bujně vyrostlé výhony, ros-
toucí často kolmo vzhůru 
do koruny (vlky), jsou jako 
rouby nevhodné, právě tak 
jako výhony příliš slabé. Ne-

lze použít ani výhony starší 
než jeden rok. Rouby pec-
kovin odebíráme do konce 
ledna (třešní a višní mají být 
odebrány v polovině prosin-
ce).Rouby jádrovin je potře-
ba odebrat do konce února. 
Rouby označené jmenovka-
mi zakládáme buď do vlhké-
ho písku v chladném sklepě, 
nebo do brázd do země na 
severní straně budov, přihr-

Rady
do

zahrady

Odběr roubů neme je celé nebo do polovi-
ny zemí, aby nevysychaly. 
V lednu pravidelně kontro-
lujeme uskladněné ovoce 
a zeleninu. Sledujeme mo-
mentální teplotu a vlhkost. 
Doporučená skladovací tep-
lota se doporučuje 2 až 6 °C 
a vlhkost vzduchu přibližně  
85 %. Skladovací prostory 
pravidelně větráme, hniloba-
mi napadené plody ihned od-
straňujeme a likvidujeme.
V zimě máme dostatek času 
ke zhotovení hnízdních bu-

dek pro drobné ptactvo a 
jejich umístění v zahradě. 
Především se snažíme při-
lákat sýkorky a vytvořit pro 
ně zimní nocoviště, a to po-
mocí nově vytvořených bu-
dek. Zhotovené dřevěné 
budky pro sýkorky by měly 
mít vnitřní rozměry alespoň 
14 x 14 x 25 centimetrů. Vle-
tový otvor o průměru 3,2 až 
3,5 cm je třeba umístit v hor-
ní třetině výšky přední des-
ky a musí se nasměrovat k 
jihu nebo k východu. Budky 

zavěšujeme do výšky 2 až 3 
metry.
Odstraňujeme sníh z jehlič-
nanů a stálezelených dřevin, 
aby se nepolámaly větve. Ne-
bezpečný je především ka-
lamitní těžký mokrý sníh, 
jemný poprašek sněhu či ji-
novatky listy chrání před vy-
sycháním. Pozor na průvan a 
studený vzduch. Většina po-
kojových rostlin je náchylná 
na nachlazení, a proto je při 
větrání chráníme.

(Petr Kumšta)

Půlka ledna je za námi a některé 
mladé vína už chtějí ze sklepů 
ven. Jedná se hlavně o odrůdy, 
které jako mladé chutnají nejlé-
pe a milovníci vína se už na ně 
těší. A tak, jako se vyvíjí techno-
logie, vyvíjí a hlavně zjednodu-
šuje se i lahvování a práce s tím 
související. Naštěstí i pro malé 
vinaře. 
Obecně platí, že čím větší vína, 
která déle zrají v nádobách, tím 
delší a kvalitnější zátka a lahev. 
Takže třeba Rulandské Modré, 
které necháme dva roky ležet v 
sudu, musíme dát do hezké la-
hve a hlavně jej musíme uzavřít 
kvalitním uzávěrem, například 

celokorkem nebo špičkovou 
technologií vyrobenou korkovou 
zátkou, jakou je Diam či jemu po-
dobné, aby i v lahvi dál zrálo. 
V nabídce Vinařského domu 
máme celou škálu korkových zá-
tek na všechny druhy vína. Ale to 
je věc jasná, vinaři to ví a rádi je 
u nás nakupují. Nejen kvůli ceně, 
která je u nás tradičně nízká, ale 
i pro široký výběr a výbornou 
kvalitu korkových zátek. 
Ale pozor! Letos máme pro vi-
naře nachystaný zlepšovák, kte-
rý velmi ulehčí uzavírání právě 
mladých vín. Jedná se o patent-
ní šroubový uzávěr Nova Twist, 
vyvinutý a vyrobený ve Francii. 

Tento uzávěr vám nahradí nejen 
zátku, ale také termokapsli. Na-
víc nepotřebujete k zavírání la-

hví žádný přístroj, žádnou zátko-
vačku ani závitovou hlavu. Stačí 
ruce. Bez větší námahy. Moderní 
uzávěry Nova Twist se dají pou-

žít na všechny běžné typy lahví 
0,75l se závitem a ve Vinařském 
domě je nabízíme v celé barevné 
škále. Tedy bílá, zelená, vínová a 
černá. Stejné odstíny jako jsou 
odstíny nejprodávanějších ter-
mokapslí. 
Podle mě je největší výhoda po-
užívání lahví se závitem a paten-
tovaných zátek se závitem Nova 
Twist hlavně v jednoduchosti 
použití a výrazně nižší ceně. La-
hev naplněná vínem potřebuje 
tak jen jeden úkon, aby získala 
glanc. Zátka a kapsle v jednom 
pohybu. Odpadá zátkovačka, pak 
navlékání termokapslí a jejich 
tavení. Cena těchto zátek je 3,50 

za kus. Tedy cena průměrné kor-
kové zátky, ke které se v případě 
jejího použití ještě musí připo-
číst právě termokapsle a práce. 
Tato nová zátka je vyrobena z 
kvalitního tenkostěnného plas-
tu, a tak jak jednoduše pooto-
čením jako jde zavřít, jde pooto-
čením i otevřít. Na láhvi vypadá 
velmi elegantně a v podstatě ne-
jde poznat, že jde o závitovou 
lahev. Jak je to jednoduché se dá 
shlédnout i na videu stránek Vi-
nařského domu.
Když jsem byl na podzim v Al-
sasku a Burgundsku, všimnul 
jsem si, že jej malé vinařství úpl-
ně běžně používají i na vínech v 

Kyjov – Není vám dvacet, třicet, 
dokonce ani čtyřicet, a chtěli 
byste se dál vzdělávat? Nemu-
síte s nostalgií vzpomínat na 
studentská léta, není problém 
do školních lavic znovu used-
nout. Univerzita třetího věku 
funguje v Kyjově při Klvaňově 
gymnáziu a střední zdravotnic-

ké škole pod záštitou Mendelo-
vy univerzity v Brně už od roku 
2007.  A za uplynulých dvanáct  
let ji absolvovalo více než pět 
set studentů. 
„Při setkání s představiteli Men-
delovy univerzity jsme narazili 
na problém velkého převisu 
posluchačů Univerzity třetího 
věku v Brně, kam dojížděli lidé 

ze širokého okolí. A tak mne na-
padlo, že bychom pro ně mohli 
přednášet i v Kyjově,“ vzpomíná 
na počátky ředitelka Klvaňova 
gymnázia a střední zdravotnic-
ké školy Renáta  Soukalová. Za-
čali  dvouletým studiem a pro 
velký zájem posluchačů  rozší-
řili studium na tříleté, se šesti 

semestry.  Výuka probíhá jeden-
krát týdně formou přednášky 
nebo semináře přímo ve škole, 
lektory jsou profesoři kyjovské-
ho gymnázia a střední zdravot-
nické školy. Studium se zahaju-
je  imatrikulací a je zakončeno 
slavnostní promocí v aule Men-
delovy univerzity v Brně. „Vý-
hodou je, že nevyžadujeme při-

jímací zkoušky, nezkouší se ani 
v průběhu semestru, studenti 
nemusí vypracovávat žádné zá-
věrečné práce,“ vypočítává po-
zitiva vzdělávacího programu 
Univerzity třetího věku  ředitel-
ka školy. „Žádný stres, naprostá 
pohoda. Podmínkou je, aby měl 
posluchač aspoň padesát let 

a maturitní zkoušku. Důležitá 
je chuť učit se, radost ze vzdě-
lávání.“ Poplatek za semestr 
činí 680 Kč a univerzita za něj 
poskytne posluchači edukační 
materiály v písemné podobě. 
V každém ročníku je kolem tři-
cítky studentů, to znamená, že 
aktuálně se na Univerzitě tře-
tího věku v Kyjově vzdělává 

asi stovka posluchačů.  Pokud 
poptávka převyšuje nabídku, 
zájemce se zapíše ke studiu 
na příští rok. Absolventi  se na 
univerzitu hlásí i opakovaně, 
protože témata lektoři inovu-
jí, takže stále získávají nové 
poznatky. Tříleté studium je 
tvořeno cykly přednášek a se-

minářů z různých sfér života 
společnosti. „Témata přednášek 
i se jmény lektorů zveřejňuje-
me na internetu. A přednášky 
se často týkají oblasti  zájmu 
pedagogů, nikoli předmětu, pro 
který mají aprobaci a který vy-
učují. Takže studenti se mohou 
dozvědět například  o mysli-

vosti,  jak sestavit rodokmen, o 
nových  trendech ve výživě, ob-
líbená jsou i cestopisná témata.  
Posluchači přednášky hodnotí,  
získáváme takto zpětnou vazbu 
a nové podněty pro zkvalitnění 
studia,“ přibližuje Soukalová. 
Silným zážitkem byla pro stu-
denty v rámci   terénních cvi-

čení návštěva  ZOO Hodonín, a 
to v době, kdy nebylo otevřeno 
pro veřejnost, a oni tak měli 
možnost  se dostat  do kontakt-
ní blízkosti  některých cizokraj-
ných  zvířat.  Absolvovali také 
například exkurzi do podniku  
Sonnentor v  Čejkovicích nebo 
do muzea Anthropos v Brně. 

Všechny akce  se setkaly s velmi 
příznivým ohlasem. 
Zatímco většina seminářů je spí-
še teoretických, pedagožka vý-
tvarné výchovy Jana Truschin-
gerová připravuje pro studenty 
i praktické cvičení. „Mnozí ani 
netuší, jaké jsou v nich skryté 
možnosti,“ podotýká. „Výtvarné 

tvoření mne nadchlo,“ sděluje 
čerstvá absolventka Univerzity 
třetího věku  paní Věra z Kyjo-
va. Sama před lety vysokoškol-
ská studia kvůli rodinné situaci 
nedokončila, ale chuť vzdělávat 
se, tvořit a rozšiřovat si duševní 
obzory, ji neopustila.

(Text a foto: bum)

Univerzita třetího věku pomáhá udržet duševní svěžest

Výuka probíhá v budovách Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické  školy v Kyjově.
(Foto: archiv gymnázia Kyjov)

Tříleté studium je zakončeno slavnostní promocí v aule Mendelovy univerzity v Brně. 

cenách okolo 350 korun a jsou k 
vidění na lahvích v obchodech a 
vinotékách. 
Jsem rád, že je můžeme docela 
rychle nabídnout našim zákazní-
kům, stejně jako závitové lahve k 
nim i u nás, v prodejně. Zase vám 
ubude trochu práce, a i o to jde.
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NÁŠ TIP

LEDNÍ HOKEJ – 2. LIGA (VÝCHOD), 35. KOLO
SHK DRTIČI HODONÍN – DRACI ŠUMPERK
SOBOTA 25. LEDNA 2020 – 17:00 HODIN
ZIMNÍ STADION V HODONÍNĚ

HODONÍN – Čekání na druhou 
výhru se vyplatilo: hodonínští 
futsalisté potřebovali body a k 
tomu přijely kamery ČT, aby v 
přímém přenosu sportovního 
kanálu ČT Sport nabídly všem 
fandům futsalu v Česku tuto po-
dívanou. A určitě se bylo na co 
dívat – první půle byla hodně 
opatrná, což překvapilo zejmé-
na u Jihočechů, po přestávce 
domácí Tango nastartoval rych-
lý gól ze sílovky Doubravského. 
Střelcem čtvrtečního hodonín-
ského podvečera (hrálo se ve 
čtvrtek 9. ledna 2020) byl ale 
Roman Sopůšek, který dal další 
dva góly a čtyři sekundy před 
koncem mu jistou branku lapil, 
a tím mu zhatil hattrick, bran-
kář soupeře Štefan Beránek.
 
VARTA FUTSAL LIGA – 13. KOLO:
FC TANGO HODONÍN – SK DY-
NAMO PCO ČESKÉ BUDĚJOVICE 
3:1 (0:0)
Předehrávka 13. kola se hrála ve 
čtvrtek navečer před kamera-
mi ČT a přímý přenos pro celou 
republiku nabídl z tohoto mače 
sportovní kanál ČT Sport. Do-
mácí Tango potřebovalo nutně 
bodovat, pokud ještě chce po-
mýšlet na případnou záchranu 
nejvyšší futsalové soutěže u nás.
Cesta za třemi body ale nebyla 
nikterak jednoduchá, ba právě 
naopak. Již v páté minutě hos-
tující Radim Pouzar vysunul 
Ondřeje Hačku, ten ale naštěstí 
pro domácí minul hodonínskou 
branku. O minutu později trefil 
z úhlu levou tyč domácí Roman 
Sopůšek, který se stal nakonec 
spolu s gólmanem Alešem Pa-
robkem a uzdraveným Bohu-
mírem Doubravským ústřední 
postavou vítězů. Ve 12. minutě 
musel ukázat v krátkém sledu 
dva výborné zákroky gólman 
Parobek a i proto svítil stále na 
hodonínské časomíře stav 0:0. V 
té samé minutě ztratil na vlastní 
polovině míč Patrik Levčík, na-
štěstí se opět ve výborném svět-
le ukázal Parobek, který zmařil 
tutovku hostujícího Petra Bená-
ta. V 16. minutě pak spolupráce 
Levčíka s kapitánem Tomášem 
Buršíkem skončila u gólmana 
Jihočechů Štefana Beránka.
Úvod druhé půle vyšel parádně 
Tangu, když po 29 sekundách 
mířil po zemi k pravé tyči do 
protipohybu brankáře po sa-
mostatné akci přesně Bohumír 
Doubravský – 1:0. Hodně důle-
žitý moment, protože tato bran-
ka přinesla do hodonínských 
řad uklidnění a z hráčů jakoby 
spadla až přílišná nervozita z 
důležitosti tohoto zápasu. Ve 
25. minutě dostal dobrou na-
bídku od střelce první branky 
Levčík, ale jehjo střelecký po-
kus se mezi tři tyče nevešel.O 
dvě minuty později nebezpečně 
„úřadovali“ v předbrankovém 
prostoru Tanga hosté, ovšem za 
záchrannou brzdu zatáhl včas 
bojovník Buršík. O minutu poz-
ději bylo znovu rušno před do-
mácí svatyní, ale střelu Benáta 
nakonec zlikvidovala hodonín-
ská defenziva. V polovině druhé 

půle se gólově prosadil Roman 
Sopůšek (podíl Doubravský), 
když poslal balon prudce po 
zemi k pravé tyči – 2:0. O 93 
sekund později se soupeři vy-
dařila akce, po které střílel Do-

minik Hric, aby míč v pohodě 
uklidil do brány lehce neobsa-
zený Ondřej Hačka – 2:1. V čase 

36:24 si vzaly České Budějovice 
time-out, ale v době, kdy čas 
ukazoval 36:45, tleskala celá 
hala mimořádně povedené akci 
dvojice Doubravský se Sopůš-
kem s brankovou koncovkou, 

když Sopůšek nekompromisně 
vymetl pravou šibenici branky 
protivníka – 3:1.  

Samotná výhra musela hodně 
potěšit šéfa hodonínského klu-
bu, Jiřího „Juru“ Štěřbu, který 
dva dny po tomto utkání slavil v 
kruhu svých nejbližších své 58. 
narozeniny, Dodatečné přání 

všeho nejlepšího, hlavně hodně 
zdraví a osobní pohody, přeje 
redakce NOVÉHO SLOVÁCKA!

STATISTIKA UTKÁNÍ:
Góly: 20:29 Bohumír Doub-
ravský, 29:14 Roman Sopůšek, 
36:45 Roman Sopůšek – 30:47 
Ondřej Hačka, ŽK: 1:0 (Tomáš 
Buršík), rozhodovali: Jaroslav 
Kolář a Tomáš Slanina, třetím 
rozhodčí byl Martin Štipčák, 
delegátem zápasu Miloslav Brt-
níček, druhou výhru Tanga Ho-
donín vidělo 385 diváků.
SESTAVA FC TANGO HODONÍN:
Aleš Parobek (Martin Nemeček) 
– Čeněk Cenek, Tomáš Buršík, 
Marek Buc, Roman Sopůšek, 
Vojtěch Čech, Patrik Levčík, To-
máš Ťok, Bohumír Doubravský, 
Petr Bohun, Philip Leasura, Jan 
Hromek.

HLASY PO UTKÁNÍ:
„Zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli. 
Sami jste ale viděli, že to bylo 
hodně těžké utkání. V první půli 
to byl vyrovnaný zápas se šan-
cemi na obou stranách. Osobně 
si myslím, že hosté měli ty šan-
ce výraznější, nás ale podržel 
čtyřmi fantastickými zákroky 
gólman Aleš Parobek. Rozhodl 
náš brzký gól na začátku druhé-
ho poločasu, hosté pak museli 
dotahovat. Nám se ale podařilo 
odskočit na rozdíl dvou branek. 
Ve zbytku utkání jsme hráli dů-
razně, i když jsme jednou in-
kasovali, ale nakonec jsme dů-
ležitou výhru udrželi,“ řekl po 
výhře kouč hodonínského Tan-
ga MIROSLAV BARTYZAL.

„Domácí byli na nás připraveni, 
byli namotivováni. Vstoupili do 
utkání jako uragán, měli tam 
tři šance, ale nás podržel bran-
kář. Pak jsme tam měli šance 
i my. Šli jsme dvakrát sami na 
gólmana, ale neuspěli jsme a to 
asi rozhodlo celý zápas. Celkově 
vyhráli domácí zaslouženě, v 
koncovce měli lepší přehled – 
dali tři, my jen jednu branku,“ 
prohlásil po duelu kouč Jihoče-
chů VOJTĚCH VEJVAR.
„Je to super! Body potřebujeme 
jako sůl, postavení v tabulce 
není stále pro nás optimální, ale 
budeme se prát o to, abychom 
tu ligu udrželi. Dnes ty dva góly 
byly takovou třešničkou na dor-
tě. Snažím se užívat si každý zá-
pas, protože člověk nikdy neví, 
zda nepřijde nějaké zranění,“ 
hlásil na palubovce haly TEZA 
Hodonín dvougólový střelec 
Tanga ROMAN SOPŮŠEK.
DALŠÍ VÝSLEDKY 13. KOLA:
Helas Brno – FK ERA-PACK 
Chrudim 1:7 (0:3),
Nejzbach Vysoké Mýto – Svarog 
FC Teplice 0:3 (0:1),
SK Slavia Praha – SK Interobal 
Plzeň 1:7 (0:2),
AC Sparta Praha – FTZS Liberec 
11:4 (5:3),
SK Olympik Mělník – FC Démoni 
Česká Lípa 9:3 (1:2).

VARTA FUTSAL LIGA – 14. KOLO:
FTZS Liberec – FC TANGO HO-
DONÍN 7:7 (4:4)
Pro oba týmy to bylo v pátek ve-
čer na severu Čech mimořádně 
důležité utkání. Hosté vedli 2:0, 
3:1 a čtyři minuty před koncem 
ještě 7:4, přesto to na výhru bo-
hužel nestačilo. Velmi bojovné 
a dramatické utkání nakonec 
dotáhli domácí do remízy, když 
v čase 39:29 kopali domácí po 
6 faulu Tanga 10m kop, který 
Filip Henzl proměnil. Ještě 16 
sekund před koncem mohl hos-
tům vrátit vedení Čeněk Cenek, 
ale po výtečné přihrávce Patri-
ka Levčíka napálil míč pouze 
do břevna. Tak to je neskutečný 
pech, když si představíte, že za 
soupeřem jedete cca 372 kilo-
metrů, máte zápas perfektně 
rozehraný a nakonec si vezete 
domů pouze jediný ligový bod!
Branky: 6:21, 14:53  a  v čase 
39:29 z 10m kopu Filip Henzl, 
14:26 vlastní Tomáše Buršíka 
ve skluzu, 15:32 Jakub Žoček, 
35:27 Aleš Benek, 37:34 Pavel 
Bín – 11:48, 24:29 a 29:56 Ro-
man Sopůšek, 0:25 Philip Lea-
sure, 5:40 Čeněk Cenek,  14:38 
Marek Buc, 28:05 Bohumír 
Doubravský, ŽK: 1:3 (u Tanga 
Doubravský, Leasure a Levčík), 
ČK: po druhé žluté ji viděl do-
mácí Jakub Žoček ve 40. minutě.                                    

(pol)

DRUHÁ VÝHRA HODONÍNSKÉHO TANGA V LIZE. NADĚJE NA ZÁCHRANU SOUTĚŽE TÍM STÁLE ŽIJE!

HODONÍN – K prvnímu 
tréninku v tomto kalen-
dářním roce vyběhli ve 
středu 8. ledna 2020 
na tréninkovém hřiš-
ti s umělým povrchem 
„U Červených domků“ v 
Hodoníně divizní fot-
balisté FK HODONÍN. 
Kouč PAVOL ŠVANTNER 
přivítal 21 hráčů do 
pole a k tomu dva gól-
many. Prvního tréninku 
se zúčastnili tři hráči z 
hodonínského dorostu 
(pravý obránce Michal 
Ševčík, pravý záložník 
Jakub Kaňovský a ofen-
zivnívně laděný Ondřej 
Polách) a tři noví borci, 
a to dva Slováci (Nor-
bert Mihál – naposle-
dy Rohožník, 4. liga na 
Slovensku a Mario Vrá-
bel – předtím slovenské 
Kúty: oba ročník 1998) 
a staronový Igor Petrák 
(1995), který se vrací 
do Hodonína po angaž-
má v Rohatci a v Ratíš-
kovicích. 
„Ještě pracujeme na po-
sílení, v hledáčku máme 
jednoho útočníka z 2. 
ligy, který je ale zatím 
pod smlouvou, takže to 
asi nebude vůbec jed-
noduché. Každopádně 
potřebujeme do týmu 
zkušenost. Trénovat 
budeme 4-5 x týdně po 
práci, studenti a cizinci 
můžou chodit i v dopo-
ledních hodinách. Chce-
me se dobře připravit 
kondičně a taktéž vy-
lepšit herní stránku a 
budeme se snažit adap-
tovat nové hráče jak do 
týmu, tak i do nového 
prostředí. V plánu je 
soustředění v domácích 
podmínkách a sehrání 7 
přípravných zápasů. Cíl 
pro jaro zůstává stej-
ný, tak jak byl určený 
před startem této sezo-
ny: TEDY POSTUP DO 3. 
LIGY!,“ prozradil NOVÉ-
MU SLOVÁCKU trenér 
FK Hodonín Švantner.
PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY:
SO, 18.1. - 11:00: HO – 
Znojmo, UT HO,
SO, 25.1. - 11:00: HO – 
Malženice (Slovensko), 
UT HO,
SO, 1.2. - 11:00: HO – 
Lanžhot, UT HO,
SO, 8.2. - 11:00: Zlín B – 
HO, hřiště Zlín-Vršava,
SO, 15.2. - hledá se sou-
peř: mělo být Blansko, 
to se omluvilo a dalo na-
konec přednost zahra-
ničnímu soustředění,
SO, 29.2. - 11:00: Ky-
sucké Nové Mesto (SR) 
– HO, 
SO, 7.3. - 11:00: HO – 
Start Brno, UT HO,
SO, 14.3. - 11:00: HO – 
Zbrojovka Brno B – ge-
nerálka na divizi E!

(pol)

V souboji o balon si to právě rozdávají hodonínský Tomáš Ťok (vpra-
vo) s hostujícím Ondřejem Hačkou (9). Akci bedlivě sleduje dvoubran-
kový střelec utkání, domácí Roman Sopůšek (vlevo).

Ligový duel před kamerami ČT Sport byl soubojem o každý metr palubovky jako v tomto případě, což 
zachytila momentka našeho fotoreportéra Josefa Petrici.

Druhá branka souboje ze sálovky Romana Sopůška. Gólman Českých 
Budějovic Štefan Beránek už jen smutně sleduje míč, který skončil  
v jeho svatyni.                                                                      Foto: Josef Petrica (3x)

FOTBALOVÉ 
NOVINKY

- DIVIZE E, FK HODONÍN

 8. Česká Lípa 3 2 9 52:77 11
 9. Č. Budějovice 3 2 8 48:86 11
 10. Liberec 3 2 9 44:87 11
 11. Mělník 3 1 10 61:99 10
 12. HODONÍN 2 1 11 40:107 7

KONEC LIGOVÉ TABULkY:
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HODONÍN – Další dvě kola mají 
za sebou nejlepší házenkářky v 
Česku a na Slovensku. Nejprve 
se oba týmy z našeho regionu 
představily na palubovkách svých 
soupeřek, aby v sobotu 18. ledna 
2020 hrály své duely před svý-
mi fanoušky. Veselské Panenky 
z těchto dvou zápasů braly plný 
bodový zisk (4 body), nováček 
z Hodonína naopak neuhrál nic 
a tak s pouhými sedmi bodíky 
na kontě je již v podstatě téměř 
jistým sestupujícím, i když bude 
před hráčkami kouče Tomáše 
Bárty ještě série šesti zápasů ve 
skupině play-out.
MOL LIGA – 16. KOLO:
Šaľa – HK HODONÍN 30:26 (17:9)
Relativně se jedná o slušný vý-
sledek, ale nováček z Hodonína 
potřebuji v této fázi především 
bodovat, což se bohužel dlouho-
době nedaří. Domácí favorit si již 
v první půli vytvořil dostatečný 
náskok, který ve druhém poloča-
se jen udržoval.
Statistika zápasu:
Nejvíce branek domácího týmu: 
Karolína Matušincová 11/3, Bar-
bora Königová 7, Nina Učiako-
vá 4/1, góly za Hodonín: Nikola 
Kalinová 9/6, Diana Poláchová 
4, Šárka Pospíšilová 4, Charlota 
Cholevová 3, Petra Jadamíková 
2/1, Natálie Gärtnerová 1, Lucia 
Tomašechová 1, Simona Višňov-
ská 1, Barbora Vavroušková 1, 
sedmimetrové hody: 5/4 – 7/7, 
vyloučení: 5:6, rozhodovali: Pa-
trik Papaj a Maroš Nagy, 300 di-
váků.
„Do utkání jsme vstoupili s jas-
ným cílem minimalizovat indivi-

duální chyby a zlepšit obrannou 
činnost. Vstup do zápasu se nám 
povedl a první polovinu poločasu 
jsme soupeřkám nic nedarovali. 
Ve druhé části první půle jsme 
ztratili hlavu a sérií nepřipra-
vených situací jsme domácím 
darovali minimálně čtyři laciné 
přechody do první vlny, za což 
jsme byli potrestáni. Nedařila se 
nám střelba. Do druhé půle jsme 
šli opět s nasazením, za což mu-
sím děvčata pochválit. Trpělivou 
hrou jsme náskok protivníka 
snižovali, ale bohužel na obrat to 
již nestačilo. Do utkání naskočila 
postupně celá lavička a pochva-
lu dnes zaslouží obě brankářky 
(Iveta Blažková a Barbora Zicho-
vá) a hráčky za zlepšení obranné 
fáze a za bojovnost. Zápas i přes 
porážku nás malinko posunul dál 
a určitě z něho budeme čerpat i 
do dalších ligových soubojů,“ řekl 
pro web házená.cz kouč Hodonín 
TOMÁŠ BÁRTA.
Prešov – SHK VESELÍ NAD MORA-
VOU 25:30 (12:17)
Panenky zvládly důležitý duel na 
východě Slovenska, kde na konci 
první desetiminutovky již vedly 
7:2. Domácí házenkářky sice sou-
boj ve druhém poločase zdrama-
tizovaly (dílčí stav 20:22), ovšem 
Jihomoravanky se dostaly znovu 
do vícebrankového odstupu a na-
konec si zaknihovaly velmi cenné 
vítězství.
Statistika utkání:
Nejvíce branek Prešova: Viktó-
ria Vencuriková 5, Mária Diana 
Vargová 4/1, Tatiana Šutranová 
4, Stanislava Ščerbáková 4, bran-
ky vítězného družstva: Kristína 

Pastorková 9/2, Michaela Booro-
vá 7, Dagmar Lukšíková 4, Kateři-
na Novotná 3, Tereza Kubáčková 
3/1, Laura Víchová 2, Anna Vodná 
2, sedmimetrové hody: 3/2 – 4/3, 
vyloučení: 3:2, rozhodovali: Valér 

Cibere a Peter Richvalský, 254.
Další výsledky tohoto kola:
Most – Zlín 35:23 (17:13), 335,
Písek – Dunajská Streda 27:22 
(12:11), 209, Bánovce nad Bebra-
vou – Olomouc 20:38 (10:16), 
158, Slavia Praha – Hlohovec 
40:29 (19:14), 150, Poruba – Mi-
chalovce 26:24 (11:10), 134.
17. KOLO:
HK HODONÍN – Poruba 23:30 
(10:15)
Hostující tým nastoupil do zápasu 
v roli favorita i s ex-hodonínskou 
spojkou Valerií Smetkovou, která 
stačila již okusit atmosféru v ná-
rodním týmu žen Česka! 

Hodonín se opět trápil v koncov-
ce, znovu hráčky nováčka ligy 
vytvořily pro soupeřky množství 
jednoduchých situací, kdy stačilo 
v prostoru domácího brankovi-
ště jen dobře zamířit a protože 

zkušená Poruba tuto nabídku 
neodmítla, zápas nakonec do-
spěl do jasného vítězství týmu z 
ostravské čtvrti. Ve druhé půli za 
rozhodnutého stavu poslal kouč 
Poruby Dušan Daniš na hřiště i 
hráčky z lavičky, proto to možná 
v této fázi hry vypadalo jako vy-
rovnaná partie, ale ve skutečnosti 
znovu kraloval soupeř. Hodonín 
tak už může v podstatě jen po-
mýšlet na hru ve skupině o zá-
chranu, na kterou se může začít 
připravovat.
Stastistika zápasu:
Nejvíce gólů za Porubu: Silvie Po-
lášková 8/2, Michaela Konečná 

7/1, Marie Šmidáková 4, branky 
za Hodonín: Nikola Kalinová 8/2, 
Natálie Gärtnerová 5/1, Diana 
Poláchová 2, Petra Jadamíková 2, 
Charlota Cholevová 2, Diana Toma-
šechová 1, Lucia Tomašechová 1, 
Šárka Pospíšilová 1, Kornelia Ma-
lecka 1, sedmimetrové hody: 3/3 – 
3/3, vyloučení: 3:4, řídili: Přemysl 
Fukala a Radek Mohyla, 280.
SHK VESELÍ NAD MORAVOU – Bá-
novce nad Bebravou 41:17 (20:7)
Jednoznačně nejslabší celek MOL 
ligy, který na tuto soutěž nemá 
jak herně, tak i hráčsky, přijel do 
třetího největšího města Hodo-
nínska jen s deseti hráčkami. Od 
počátku to byl boj kočky s myší, 
ve kterém poprvé skórovaly Slo-
venky až ve 13. minutě za stavu 
10:0 pro veselské Panenky! Pora-
žené daly v první půli pouze sedm 
branek a i po přestávce musely 
čelit neustálým útokům dobře na-
laděného domácího celku, který 

si v tomto zápase výrazně spravil 
brankové skóre.
Statistika zápasu:
Nejvíce gólů poražených: Hana 
Žitňanová 9/2, Ivana Michalič-
ková 3, Laura Holíncová 3, bran-
ky domácího souboru: Kristína 
Pastorková 9/2, Laura Víchová 
5, Tereza Kubáčková 5, Michaela 
Boorová 5/2, Dagmar Lukšíková 
4, Sabina Kutálková 4, Kateřina 
Novotná 3, Diana Michálková 3/1, 
Veronika Štipčáková 2/1, Anna 
Vodná 1, sedmičky: 9/6 – 4/3, 
vyloučení: 3:8 (ČK: hostující Ka-
tarína Griffiths ve 45. minutě po 
třetím dvouminutovém trestu), 
rozhodovali Mojmír Valášek a Ja-
roslav Vychodil, 150.
Další známé výsledky tohoto kola:
Olomouc – Most 22:30 (14:13), 
250, Šaľa – Písek 29:29 (14:16), 
350, Hlohovec – Dunajská Streda 
27:27 (12:12), 150.                  

(jop)

VESELANKY SI VÝRAZNĚ VYLEPŠILY SVOJI POZICI V MOL LIZE, NOVÁČEK Z HODONÍNA UŽ REZIGNOVAL!

SPORTOVNÍ POZVÁNKY

STŘEDA 22. LEDNA 2020
 Házená
ŽENY: MOL liga – 18. kolo, DHK Baník Most – SHK Veselí nad Moravou, za-
čátek této předehrávky 18. kola je v 18:00
 Lední hokej
Přátelské utkání reprezentací v kategorii U16: Česko – Slovensko, zimní 
stadion Václava Nedomanského v Hodoníně, první buly bude vhozeno v 
17:00,
2. liga – Východ, 34. kolo základní části: Havlíčkův Brod – SHK Drtiči Ho-
donín, 18:00
ČTVRTEK 23. LEDNA 2020
 Lední hokej
Přípravný zápas kategorie U16 – odveta: Česko versus Slovensko, zimní sta-
dion Hodonín, začátek utkání je ve 14:00
 PÁTEK 24. LEDNA 2020 
 Futsal
MUŽI: VARTA FUTSAL LIGA – 15. kolo, FC Tango Hodonín – TC Démoni 
Česká Lípa, sportovní hala TEZA v Hodoníně, hraje se od 20:30
 Lední hokej
EXTRALIGA – Česko, 39. kolo: Zlín – Mladá Boleslav, 17:30
SOBOTA 25. LEDNA 2020
 Házená

ŽENY: MOL liga – 18. kolo, ŠŠK Prešov – HK Hodonín, 17:30
 Kopaná
Příprava: FK Hodonín – Malženice (Slovensko), umělý trávník hřiště „U 
Červených domků“ - Hodonín, výkop je v 11:00
 Lední hokej
2. liga – Východ, 35. kolo základní části: SHK Drtiči Hodonín – Šumperk, 
17:00,
Krajská liga jihu Moravy a Zlínska – 22. kolo: Rosice – SHKM Hodonín, 
17:00 
NEDĚLE 26. LEDNA 2020
 Futsal
ŽENY: Turnajový systém – 4. kolo, FC Tango Hodonín – Technika Praha, 
12:00, FC Tango Hodonín – AC Sparta Praha, 14:40, FC Tango Hodonín – 
Nástěnky Brno, 15:40 – vše se hraje v hale TEZA na Lipové aleji v Hodoníně,
MUŽI: 2. liga – Východ, 16. kolo: FC Tango Hodonín B – VŠB TU Ostrava, 
víceúčelová sportovní hala TEZA Hodonín, 19:00
 Lední hokej
EXTRALIGA – Česko, 40. kolo: Kometa Brno – Litvínov, 15:00, Zlín – Kar-
lovy Vary, 17:20
ÚTERÝ 28. LEDNA 2020
 Lední hokej
EXTRALIGA – Česko, 41. kolo: Kometa Brno – Třinec, 17:00
STŘEDA 29. LEDNA 2020
 Lední hokej

2. liga – Východ, 36. kolo základní části: Valašské Meziříčí – SHK Drtiči Ho-
donín, 18:00
ČTVRTEK 31. LEDNA 2020
 Lední hokej
EXTRALIGA – Česko, 42. kolo: Kometa Brno – Mladá Boleslav, 18:00
SOBOTA 1. ÚNORA 2020
 Házená
ŽENY: MOL liga – 19. kolo, SHK Veselí nad Moravou – DHC Slavia Praha, 
sportovní hala „Peklo“ ve Veselí nad Moravou, 17:00, HK Hodonín – HK 
Sokol RMK Bánovce nad Bebravou, víceúčelová sportovní hala TEZA Ho-
donín, hraje se od 17:00
 Kopaná
Přípravný duel: FK Hodonín – Lanžhot, umělá tráva „U Červených domků“ 
v Hodoníně, výkop je dopoledne v 11:00
NEDĚLE 2. ÚNORA 2020
 Futsal
MUŽI: 2. liga – Východ, 17. kolo: SKUP Olomouc – FC Tango Hodonín B, vý-
kop je v 19:00
 Kopaná
Zimní turnaj – Uherský Brod: Velká nad Veličkou – Buchlovice, 12:00
 Lední hokej
EXTRALIGA – Česko, 43. kolo: Zlín – Plzeň, 15:30,
Krajská liga jižní Moravy a Zlínska – 23. kolo: SHKM Hodonín – Boskovice, 
zimní stadion Hodonín, 17:00

ŽENY: HÁZENÁ - MOL LIGA
1. Most 16 0 1 608:406 32
2. Michalovce 12 1 3 507:363 25
3. Šaľa 12 1 4 513:431 25
4. Poruba 12 0 5 474:395 24
5. Olomouc 12 0 5 502:443 24
6. Slavia Praha 9 3 4 470:417 21
7. Písek 9 3 5 481:463 21
8. VESELÍ N. MOR. 8 1 8 507:452 17
9. Zlín 8 0 8 415:431 16
10. Dun. Streda 4 3 10 450:517 11
11. HODONÍN 3 1 13 418:508 7
12. Prešov 3 0 13 428:472 6
13. Hlohovec 2 1 14 431:594 5
14. Bánovce nad B. 0 0 17 348:660 0

HODONÍN – V prvním letoš-
ním souboji ve čtvrtfinále Ligy 
mistryň (LM) narazily stolní 
tenistky Hodonína na obháj-
kyně prvenstí v této soutěži, 
polské tabletenistky z města 
Tarnobrzeg, které byly velkým 
favoritem. 
Oba týmy ale nastoupily v so-
lidně zaplněné hale stolního 
tenisu v Hodoníně oslabené: 
Hodonínu chyběla Ng Wing 
Nam, která v souběžně pro-
bíhajícím národním nominač-
ním turnaji pro olympijskou 
kvalifikaci hrála v Hong Kongu 
a tak poprvé v LM 
dostala šanci 20letá Marké-
ta Ševčíková, zkušený polský 
trenér Zbygniew Necek neměl 
k dispozici úřadující mistryni 

Evropy Li Qian, která se ze 
soustředění v Číně vrátila na-
chlazená a tak na jih Moravy 
cestovala rumunská repre-
zentantka Elizabeta Samaro-
vá, která ale nebyla zcela fit a 
do zápasu ani nenastoupila.
Úvodní duel se výborně vy-
dařil domácí Polce Partykové, 
která přehrála Američanku v 
dresu protivníka Wu Yue 3:1 
na sety, když rozhodl třetí set, 
ve kterém statečně bojující 
domácí hráčka sice prohráva-
la již 6:10, ovšem dokázala se 
neskutečně zvednout a tuto 
sadu nakonec vyhrát 12:10! V 
premiéře v nejlepší evropské 
soutěži měla minimální šance 
domácí Ševčíková, která na-
stoupila proti špičkové světo-

vé obranářce Han Ying a pod-
le očekávání prohrála 0:3 na 
sety. Skvělou práci pak odved-
la ve třetím souboji Ukrajinka 
v dresu Hodonína, Bratejko, 
která pokořila zkušenou Ste-
fanskou a domácí se tak do-
staly do nečekaného vedení v 
zápase v poměru 2:1. V další 
bitvě nestačila ale domácí 
Partyka na bývalou 4. hráčku 
světového žebříčku Han Ying 
(porážka 0:3) a v rozhodují-
cím duelu nezkušená domácí 
obranářka Ševčíková neměla 
větší šanci v zápase se svoji 
soupeřkou Wu Yue, které na-
konec podlehla 0:3 na sety.
Odveta je na pořadu na pol-
ských stolech 13. ÚNORA 
2020!

STOLNÍ TENISTKY HODONÍNA PROHRÁVAJÍ 0:1! ČTVRTFINÁLE LM – 1. UTKÁNÍ:
SKST STAVOIMPEX HODONÍN 
– KTS ENEA SIARKA TARNO-
BRZEG 2:3 
Natalia Partyka – Wu Yue 3:1, 
Markéta Ševčíková – Han Ying 
0:3, Solomiya Bratejko – Kin-
ga Stefanska 3:1, Natalia Par-
tyka – Han Ying 0:3, Markéta 
Ševčíková – Wu Yue 0:3.
Řekl po utkání
„Myslím si, že jsme z utkání 
vytěžili po sportovní strán-
ce maximum. Ty tři zápasy, 
co naše holky prohrály, tak 
v nich byly soupeřky lepší. V 
odvetě bude sice polský celek 
opět v roli favorita, ovšem na 
druhou stranu je třeba po-
dotknout, že my už budeme v 
tomto odvetném zápase kom-
pletní a já věřím, že v Polsku 
se o dobrý výsledek ještě po-
pereme,“ řekl v hodonínské 

hale po vyronaném prvním 
mači Ligy mistryň kouč Ho-

donína JAROSLAV MIKESKA.                               
(pol)

Na snímku je zachycena Ukrajinka v dresu SKST Stavoimpex Ho-
donín – Solomiya Bratejko.                          Foto: František Zálewský

Vpravo uniká domácí křídelnice Laura Víchová (s míčem) své sou-
peřce. Z utkání MOL ligy mezi Veselím nad Moravou a Porubou  
(19:27).                                                                                         Foto: Hynek Zdeněk
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HODONÍN – Drtiči začali dru-
holigovou soutěž v tomto ka-
lendářním roce dobře, když 
postupně dokázali bodovat 
doma s Kopřivnicí (2:1), vy-
hrát na Vysočině ve Žďáru 
nad Sázavou (5:2), ve slezské 
Opavě pak po prodloužení 
3:2, doma skolili beznadějně 
poslední Moravské Budějovi-
ce po výsledku 5:2 a v sobotu 
18. ledna 2020 hostili ve svém 
zimním království hokejisty 
z Nového Jičína, kterým pod-
lehli po boji až na samostatné 
nájezdy, když po šedesáti mi-
nutách a prodloužení byl stav 
stále 2:2.
2. LIGA – VÝCHOD, 30. KOLO:
Žďár nad Sázavou – SHK Drtiči 
HODONÍN 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)
Vítězové skórovali dvakrát v 
oslabení, další gól pak přidali 
při vlastní přesilovce. 
Do vedení šel Hodonín na za-
čátku druhého dějství ve 22. 
minutě, kdy se po Miklíkově 
asistenci prosadil Charvát – 
0:1. Domácí srovnali krok o tři 
minuty později, kdy do černé-
ho mířil Robin Medek – 1:1. O 
minutru později se ale znovu 
radovala hostující střídačka, 
když svým druhým gólem této 
sezony se prezentoval Hložá-
nek – 1:2. Navíc na začátku 29. 
minuty (v čase 28:06) vedení 
Drtičů navýšil útočník Komí-
nek (1:3), ovšem podruhé do 
kabin se odcházelo za stavu 
2:3: domácí dali kontaktní 
branku z hokejky Dominika 
Adama.
Do třetí části vstoupili aktivně 

domácí Plameny, ovšem Jiho-
moravané odpověděli brankou 
navrátilce do sestavy Čejky 
(2:4), aby definitivní gólovou 
tečku zápasu udělal minu-
tu před třetí sirénou útočník 
Charvát – 2:5.
Góly a nahrávky Hodonína: 
22. Matěj Charvát (Miklík), 
26. Erik Hložánek (Leška), 29. 
Tomáš Komínek (Bulín), 56. Ja-
kub Čejka (Ševčík, Horák), 59. 
Matěj Charvát (Jurča, Komí-
nek), vyloučení: 3:5, navíc ve 
35. minutě Komínek (HO) 10 
minut OT, využití: 0:1, v osla-
bení: 0:2, rozhodovali: Daniel 
Reich – David Urubčík a Marek 
Čelechovský, 565 fanoušků.
Zbývající výsledky tohoto kola:
Havlíčkův Brod – Moravské 
Budějovice 9:2 (3:1, 2:0, 4:1), 
338,
Šumperk – Nový Jičín po pro-
dloužení (PP) 4:3 (1:1, 1:0, 1:2 
– 1:0), 1090,
Valašské Meziříčí – Kopřivnice 
3:2 (1:1, 1:1, 1:0), 333,
volný los měla Opava.
2. LIGA – VÝCHOD, 31. KOLO:
Opava – SHK Drtiči HODONÍN 
2:3 PP (0:0, 1:0, 1:2 – 0:1)
Drama ve Slezsku odtajnil ve 
druhé minutě prodloužení 
útočník Komínek. Hosté po-
strádali mladíky ze zlínské 
juniorky, ale kouč Michal Ko-
nečný nemohl počítat ani se 
službami Matuly, Poláka, Lešky 
či kapitána Jurči. 
První třetina skončila bez bra-
nek, přesto byly zajímavé mo-
mentky před oběma brankami, 
když se museli činit jak gólman 

Opavy Matyáš Daňa, tak i bran-
kář Drtičů Andreas Kubáň.
Ve druhé části padla konečně 
branka a to z hole domácího Ja-
kuba Hendrycha – 1:0. Na další 
góly čekali tak diváci až do třetí 
periody.
Nejprve srovnal skóre hostující 
Mlynář (1:1), ale následně za-
úřadoval ex-Drtič v dresu Sle-
zanů Jakub Peslar, který ve 47. 
minutě pokořil gólmana Kubá-
ně – 2:1. Za dvě minuty se uká-
zal v dobrém světle hostující 
útočník Hložánek, který mířil 
nad lapačku brankáře Opavy 
– 2:2. Protože do šedesáté mi-
nuty již branka nepadla, šlo se 
do prodloužení, ve kterém měli 
více štěstí na svých hokejkách 
Drtiči. Díky přesné trefě Ko-
mínka si nakonec odvezli dva 
druholigové body.
Branky a nahrávky za Drtiče z 
Hodonína: 44. Tomáš Mlynář 
(Komínek), 49. Erik Hložánek, 
62. Tomáš Komínek (Ševčík, 
Mlynář), vyloučení: 6:7, vyu-
žití: 0:1, v oslabení: 0:0, řídili: 
František Held – Pavel Rychlý a 
Marek Bubela, 526.
Další výsledky 31. kola:
Šumperk – Havlíčkův Brod 6:1 
(1:1, 5:0, 0:0), 1462,
Kopřivnice – Žďár nad Sázavou 
2:3 PP (1:0, 0:2, 1:0 – 0:1), 917,
Nový Jičín – Valašské Meziříčí 
4:3 (1:1, 3:1, 0:1), 365,
volno měly Moravské Budějo-
vice.
2. LIGA – VÝCHOD, 32. KOLO:
SHK Drtiči HODONÍN – Morav-
ské Budějovice 5:2 (2:0, 1:2, 
2:0)

Domácí potvrdili beze zbytku 
roli velkého favorita, i když 
za stavu 2:0 se hosté dokázali 
dvakrát brankově prosadit a 
srovnat v čase 27. minuta na 
2:2. Za poražené dal gól Tomáš 
Sigmund ve 22. minutě a za pět 
minut na to se trefil od modré 
čáry obránce Aleš Trnka. Mezi 
střelce se v týmu Drtičů popr-
vé objevila jména mladíků, a 
to Vojtěch Dobiáš, který začal 
cestu domácích za povinnou 
výhrou a Tomáš Dřímal, který 
dostal puk za záda gólmana 
Davida Vacka v pokračující 
početní výhodě Hodonína. V 
dresu vítězů nastoupil poprvé 
v brance mladík Jan Javůrek, 
kterému kryl záda zkušený An-
dreas Kubáň a jinak si premi-
éru u Drtičů připsalo i trio ze 
zlínské juniorky: obránce Jan 
Jaroněk a útočníci Vojtěch Do-
biáš a Sebastian Fajkus.
Góly a přihrávky za SHK Drtiči 
Hodonín: 16. Vojtěch Dobiáš 
(Janás, Fajkus), 20. David Janás 
(Dobiáš, Fajkus), 31. Erik Hlo-
žánek (Mlynář), 42. Tomáš Dří-
mal (Čejka), 58. Tomáš Mlynář 
(Komínek, Ševčík), rozhodčí: 
Jan Vaněk – Bohuslav Malou-
šek a Martin Hübl, vyloučení: 
4:5, využití: 2:0, v oslabení: 
0:0, 837.
Další výsledky tohoto kola 2. 
hokejové ligy – skupina Vý-
chod:
Žďár nad Sázavou – Havlíčkův 
Brod 3:6 (1:1, 1:5, 1:0), 755,
Opava – Šumperk 1:2 (0:1, 0:1, 
1:0), 456,
Kopřivnice – Nový Jičín 1:5 

(1:2, 0:0, 0:3), 1267,
volno mělo Valašské Meziříčí.
2. LIGA – VÝCHOD, 33. KOLO:
SHK Drtiči HODONÍN – Nový 
Jičín 2:3 SN (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0 
– 0:1)
Vítězná série Drtičů skončila 
o třetí lednové sobotě v tom-
to kalendářním roce. Domá-
cí odešli s porážkou, ale mají 
alespoň jeden bod za remízu 
po šedesáti minutách. V tabul-
ce je nyní Hodonín na 3. místě 
(49 bodů), druhá příčka patří 
Havlíčkovu Brodu (55) a prv-
ní je Šumperk, který má zatím 
78 bodů. A právě s prvními 
týmy skupiny se utkají Drtiči 
o tomto týdnu: již zítra jedou 
do Havlíčkova Brodu, v sobotu 
pak doma nastoupí proti Šum-
perku.
Drtiči nastoupili do zápasu s 
Ďábly z Nového Jičína bez hrá-
čů juniorky Zlína a na první gól 
se čekalo do 25. minuty, kdy se 
prosadil domácí Janás. Hosté 
dokázali výsledek otočit (ve 
39. minutě se prosadil Dani-
el Plitko a ve 43. minutě mířil 
přesně Jakub Lehečka), ovšem 
poslední slovo v základní hra-
cí době měl Hodonín. Protože 
se o vítězi nerozhodlo v pro-
dloužení, na řadu přišly samo-
statné nájezdy, ve kterých byli 
úspěšnější hostující borci. So-
botní tajenku nakonec rozluš-
til hostující útočník Lukáš Krá-
lík, který dal vítěznou branku 
ze samostatného nájezdu ve 
druhé sérii. 
Góly a nahrávky Hodonína: 25. 
David Janás (Jurča, Polák), 50. 

Matěj Pröschl (Miklík, Čejka), 
vyloučení: 3:5, bez využití, v 
oslabení: 1:0, rozhodovali: Ra-
dim Slavka – Pavel Mikšík a 
Marek Pospíšil, 921.
„Klukům nemám zase moc 
co vytknout. Hráli, bojovali 
a makali na doraz. První dvě 
třetiny byly z naší strany vel-
mi dobré. Bruslili jsme, sou-
peře jsme napadali, byli jsme 
aktivní a vytvářeli si vyložené 
šance. Pokud bychom byli v 
koncovce přesnější, vedli jsme 
už po první třetině o dvě či tři 
branky. Soupeře ale několikrát 
podržel brankář (Matěj Lou-
bal), ale i náš Andreas Kubáň 
něco pochytal. Ve třetí části to 
již z naší strany nebylo takové. 
To nás soupeř trápil a výsle-
dek dokázal otočit. Naštěstí se 
nám podařilo skóre v oslabení 
srovnat. Utkání poznamenalo 
odstoupení našeho zkušené-
ho obránce Oldřicha Horáka, 
který nám chyběl hlavně při 
přesilovkách. Remíza po šede-
sáti minutách je spravedlivá. 
Nájezdy jsou už pak vždycky 
jen loterie a tady byli hosté 
šťastnější,“ hlásil po utkání 
hodonínský kouč MICHAL KO-
NEČNÝ. 
Zbývající výsledky tohoto 
kola:
Kopřivnice – Moravské Budě-
jovice 8:0 (3:0, 1:0, 4:0), 619,
Šumperk – Valašské Meziříčí 
5:2 (1:1, 0:1, 4:0), 1257,
Žďár nad Sázavou – Opava 3:4 
SN (0:1, 2:1, 1:1 – 0:0 – 0:1), 
485, volno měl Havlíčkův Brod.

(pol)

HODONÍN – Ve stínu Drti-
čů, kteří hrají 2. ligu, star-
tuje druhý hokejový klub 
ve městě Hodonín (SHKM 
HODONÍN) o soutěž níž, a 
to v Krajské lize jihu Mo-
ravy a Zlínska. Hodonínští 
mají nyní dobrou sérii, když 
z posledních deseti zápasů 
dokázali hned 9x bodovat: 
prohráli tak pouze jednou, 
a to ještě ve starém roce 14. 
prosince 2019 na ledě Vel-
kého Meziříčí v poměru 5:7! 
Nedělní utkání (SHKM Ho-
donín versus Uherský Os-
troh) se hrálo až po uzávěr-
ce tohoto vydání NOVÉHO 
SLOVÁCKA.
KRAJSKÁ LIGA JIHU MORA-

VY A ZLÍNSKA – 18. KOLO:
Uničov -SHKM HODONÍN 
4:6 (1:0, 1:2, 2:4)
Favoritem byli sice domácí 
borci z Hané, ale všechny 
body nakonec putovaly na 
jih Moravy. Hattrickem v 
dresu Hodonína se blýskl 
útočník druhého útoku ví-
tězů Michal Venclík. Hodo-
nín prohrával v utkání 0:1 
a 3:4, v posledních sedmi 
minutách ale třikrát mířil do 
černého, když pokořil bran-
káře Axmanna, který vystří-
dal svého kolegu Sedláře ve 
42. minutě za stavu 3:2 pro 
Hodonín.
Branky a nahrávky vítězů: 
22. Michal Venclík (Kuba, 

Sajdl), 25. Michal Venclík 
(Kuba, Sajdl), 42. Michal 
Venclík (Polesný, Sajdl), 53. 
David Polesný (Kuba, Ra-
čický), 58. Aleš Dufek (Peš, 
Veselský), 59. David Poles-
ný (Dufek), vyloučení: 5:7, 
využití: 1:0, v oslabení: 0:0, 
střely na branku: 49:43, 165 
diváků.
19. KOLO:
SHKM HODONÍN – Brumo-
v-Bylnice 7:5 (2:3, 3:0, 2:2)
Oslabení Valaši sice pro-
hrávali po 15 minutách 0:2, 
ale v poslední minutě první 
třetiny se jim podařilo dát 
branku na 3:2, když se tre-
fil Tadeáš Častulík. Nakonec 
rozhodla druhá perioda, ve 

které se domácí favorit tři-
krát gólově prosadil – po-
stupně mířili do černého 
Jakub Tomi (27.), Aleš Du-
fek (38.) a Tomáš Račický 
(39.). Další góly vítězů dali: 
7. Michal Kuba, 15. Dominik 
Směřička, 50. Aleš Dufek a 
60. Michal Kuba. Dramatic-
ké utkání sledovalo 373 fa-
noušků.
20. KOLO:
Kroměříž – SHKM HODONÍN 
1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Fotbalový výsledek byl k 
mání na Hané, kde začali 
hosté velmi dobře. Na konci 
první minuty totiž přihrával 
přesně Jakub Sajdl na ho-
kejku Michala Kuby, který 

dal vedoucí branku utkání 
– 0:1. V závěru první třeti-
ny hrál Hodonín oslabený o 
dva vyloučené hráče, přesto 
v 19. minutě dokázal skóro-
vat Aleš Dufek – 0:2. Domácí 
se zmohli pouze na korekci 
výsledku, když v čase 59:47 
propálil hostujícího branká-
ře Jakuba Zollpriestera do-
mácí útočník Patrik Zavřel 
– 1:2.
Statistika utkání:
Vyloučení: 7:6, navíc Jergl 
(KM) OK, využití: 1:0, v osla-
bení: 0:1, střely na branku: 
41:30, 128.
„V první třetině soupeř ustu-
poval, což nám vyhovovalo. 
Od druhé třetiny ale domácí 

nás začali dobře napadat a 
my jsme měli problém se do-
stat do jejich pásma. Udělali 
jsme nějaké chyby, ale celý 
zápas nás skvěle držel bran-
kář Kuba Zollpriester, který 
zachytal výborně. Není ná-
hoda, že Kroměříž je čtvrtá 
v tabulce. Domácí sehráli 
velmi dobrý hokej. Škoda, 
že jsme v závěru nevyužili 
dlouhou přesilovku pět na 
tři, mohlo to být na konci o 
něco klidnější. To je ale snad 
jediná malá výtka, jinak mu-
sím všechny kluky za dnešní 
zápas jenom pochválit,“ řekl 
po další výhře spokojený 
hostující kouč JAN PRČÍK 
starší.                                 (jop)

NOVÝ ROK 2020 ZASTIHL DrTIČE V DOBRÉ FORMĚ

VŘESOVICE – Klub českých 
turistů (KČT) ve Vřesovicích 
pořádal na Nový rok, 1. ledna 
2020, již 17. ročník turistic-
kého pochodu pod názvem 
„Novoroční čtyřlístek – Okolo 
Vřesovic,“ jehož hlavním smy-
slem je vybrat do veřejné sbír-
ky KČT co nejvíce financí na 
podporu aktivit pro zdravotně 
handicapované spoluobčany. 
Peníze potřebným se pak posí-
lají do ústředí KČT v Praze.
Letos zavítalo do obce na Ky-
jovsku celkem 253 pochodníků 
z Česka i sousedního Slovenska 
celem z 52 obcí a měst obou 
států. Nejpočetní výpravy byly: 
z Kyjova, Vřesovic, Bučovic, Je-
žova a Osvětiman. Pro pěší tu-
risty byly připraveny dvě trasy, 

a to 5 a 7 kilometrů. Turistické 
kontroly byly letos umístěny 
v Podhoří a nad Josefinským 
dvorem. Účast se všem zapo-
čítává do soutěže „O zlatého 
turistu 2017-2021.“ 
„Těší nás, že letos se vybralo 
zatím nejvíc, a to 8 355,-Kč. 
Všem za KČT ve Vřesovicích 
patří náš dík! Po bujarých osla-
vách Silvestra 2019 k nám do 
Vřesovic přicházeli celé rodiny 
i s dětmi, aby přivítali Nový 
rok a udělali nejen něco pro 
sebe, ale také přispěli  našim 
postiženým spoluobčanům. V 
cíli každý z účastníků pochodu 
obdržel pamětní list, odznak 
čtyřlístku a malý kalendáříček. 
Jediným negativem vydařené 
akce snad bylo jen to, že nám 

letos citelně chyběl bílý sněho-
vý poprašek. Další a nejbližší 
akcí bude 17. ročník pocho-
du Zimní přírodou, který se 

bude konat v sobotu 7. března 
2020,“ řekl šéf KČT Vřesovice 
MIROSLAV VACULÍK.

(jop)

NEJVYŠŠÍ ČÁSTKA PRO HANDICAPOVANÉ SPOLUOBČANY ZA 17. LET TRVÁNÍ TOHOTO POCHODU!

Foto: KČT Vřesovice (2x)

DRUHÝ HODONÍNSKÝ CELEK V 10 ZÁPASECH DOKÁZAL DEVĚTKRÁT BODOVAT!
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